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INTRODUCERE
2019 este anul segmentării. Am avut în ultima perioadă tot felul de încercări, unele
care țineau de extreme, altele de dihotomie, de progres, de vindecare așa cum s-a întâmplat
în anul 2018, însă nu am avut de mult timp un an atât de delicat, atât de complicat, care
poate deveni, în cazul celor neatenți, unul dintre cele mai periculoase intervale din ultimele
decenii. Dacă ar fi să ne gândim, într-un context simplu, lipsit de responsabilitatea pe care
o presupune anul 2019, ce ar însemna segmentarea, ne-am gândi că lucrurile se simplifică,
că problema fie este ușor de abordat, fie se împarte singură, adică nu mai împărțim noi firul
în patru atunci când analizăm o problemă, ci când ne uităm la el este gata împărțit. Dar de
această dată nu este așa. Anul segmentării înseamnă anul în care acordăm o mai mare
importanță unor probleme minore care sunt desprinse din întreg și pe care vom ajunge, la
un moment dat, să le abordăm, să le prezentăm ca și cum sunt întregul în sine. Cei care nu
beneficiază de un destin social atât de important, care trăiesc în zone izolate sau care
consideră că nu au pentru comunitate un rol atât de valoros vor considera că grija aceasta
față de fragmentul care va ajunge să se creadă întreg este una nejustificată. Este inutil să
mai spunem că la momentul la care vor conștientiza că s-a întâmplat lucrul acesta deja nu
vor mai putea face nimic. Această conștientizare va veni fie la sfârșitul anului, fie la
jumătatea anului următor.

Așa cum ne-am obișnuit de câțiva ani de când analizăm împreună toată această
conjunctura astrală, și materialul de față privește anul 2019 printr-o schemă, nu pentru a da
putere unui șablon, ci pentru a face aceste direcții mult mai ușor de înțeles. De aceea, așa
după cum se poate constata parcurgând acest material, fiecare din cele 12 luni vine cu o
modalitate de a ne distruge integritatea. Unele luni fac lucrul acesta într-un mod nevinovat,
chiar naiv, însă sunt și luni care au un mesaj atât de sofisticat, de dur, de caustic încât doar
un om naiv ar putea trece peste avertismente. Dar înțelegerea schemei în ansamblu a anului
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2019 nu stă doar în a face simple corelații între ideile-forță care patronează lunile și zilele
pe care aceste luni le conțin. Va fi nevoie să urmărim și care sunt corelațiile dintre zile, pe
baza unor scheme de corespondență, unele de consolidare, care ne ajută să înțelegem și
să sedimentăm, iar altele de dinamizare, cele care ne ajută să mergem mai departe, să
facem mai mult, mai bine, mai corect. Cele mai multe zile ale anului se vor baza pe această
schemă a corelațiilor care, în această etapă, lucrează doar în cadrul decadei. Așa se impune
pentru a menține integritatea. Aceasta este cea mai bună metodă a nu face din segmentare
un proces distructiv. Cu toate acestea, există și excepții. Vor fi zile care nu vor avea
corespondențe de consolidare, dar care au corespondențe de dinamizare. Acelea sunt
momentele speciale când putem să ne bazăm pe ceea ce s-a sedimentat deja, fără a fi
nevoie să facem o revizie, o recapitulare. În egală măsură, vor fi și zile care au doar
corespondențe de consolidare, dar nu au corespondențe de dinamizare, ce-i drept, mai
puține la număr decât celelalte. De aici înțelegem că ansamblul direcțiilor impuse de
corespondențe cere individului o mobilizare teribilă, una foarte serioasă și matură așa după
cum ni se spune și din pozițiile planetelor cu deplasare lentă, cele care vor avea de-a lungul
acestui an un mesaj foarte puternic venit din zodii de pământ sau din Pești, ca în cazul
planetei Neptun. Din această cauză, problema aceasta a segmentării este un fel de opium,
de hașiș, de cocaină, un fel de drog foarte puternic la care apelează cei care intră în acest
interval deja obosiți de ceea ce nu au înțeles sau făcut în anul progresului și vindecării
(2018). Unii s-au mirat de ce sfârșitul anului 2018 a fost atât de agresiv. Cum să nu fie atât
de agresiv pentru aceste persoane când în celelalte luni numai de progres și vindecare nu
s-au ocupat? Dar problemele acestea nu sunt o pedeapsă, ci semnul că un proces de
purificare este activ și el trebuie să continue și în primele trei luni ale anului 2019, cele care
vor face trecerea către acest domeniu nou, al măiestriei de a lucra cu toate instrumentele
deodată fără a aștepta un rezultat imediat. De altfel, cei care se vor grăbi să lucreze cu
fragmentele vor fi cei care vor striga foarte tare că munca lor trebuie apreciată cel mai mult.
Aceștia sunt oamenii care ne vor tulbura foarte mult pentru că faptele lor se vor baza pe
ceea ce au luat de la cei sinceri, de la ființele deschise, cele care s-au ocupat în 2018 de
progres și vindecare, care au fost înșelate, deposedate de bunuri, de imagine, de
patrimoniu, de încredere în sine, dar care nu și-au pierdut încrederea. Segmentarea anului
2019 nu li se adresează, ci ea devine un fel de pedeapsă aplicată celor lacomi, pentru că îi
încurajează să facă mai mult pe linia pe care au acționat în anul anterior. Marea problemă
a momentului vine din faptul că drumul acesta pe care au fost foarte siguri pentru că au fost
agresivi, abuzivi, duri, are nevoie de o cotitură, dar ei nu știu. Vor merge înainte, iar înainte
înseamnă prăpastie. Asta înseamnă pentru ei segmentare, adică încrederea care îi duce
acolo unde nu-și doresc, către un eșec, către o pierdere, către o dezamăgire. La început
vor considera că această dezamăgire este mică, doar pentru că seamănă cu altele, dar ea
este o veritabilă cădere în gol. Când vor vedea că eșecul acesta nu a fost unul simplu, vor
realiza că an ca 2019 nu au mai avut de decenii.
Anul debutează cu trecerea lui Marte pe zodia Berbec și cu revenirea lui Uranus la
mersul direct. Uranus va rămâne în continuare pe zodia Berbec până pe 6 martie, când se
va întoarce definitiv pe zodia Taur, adică definitiv pentru acest ciclu. El va reveni pe această
zodie peste aproximativ opt decenii, adică la începutul secolului următor. Pentru că se
întâmplă doar atât, în privința așteptărilor astrale pe care le avem de la începutul anului mulți
vor renunța la anumite proiecte, vor face din luna ianuarie una a schimbărilor, doar că aceste
schimbări vor fi, în mare parte, fantasmagorice, iluzorii, care îi vor duce către pierderi de
imagine, pierderi de bunuri sau care vor crea premisele unor accidente ce se vor consuma
în a doua parte a anului. Acele accidente care se vor consuma în a doua parte a anului, în
special după 12 august, când Uranus va intra din nou în deplasare retrogradă pe zodia Taur,
vor fi adevăratele pedepse pentru deciziile pe care acum unii le-au luat împotriva celorlalți,
pentru a-i pedepsi, pentru a obține un avantaj. Dar luna ianuarie nu este lipsită de momente
speciale. Pe 13 ianuarie se împlinește careul dintre Jupiter și Neptun, primul din seria celor
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trei programate a se consuma pe faza descendentă a ciclului abundenței. Următoarele vor
fi pe 16 iunie și, respectiv, pe 21 septembrie. Este un început prost pentru oamenii care
promit prea ușor, pentru persoanele care cred că pot influența foarte mult sensul lucrurilor
doar îndreptându-și atenția spre acea zonă, doar vânzând din ceea ce cred, apreciază sau
laudă. Lucrul acesta va fi mult mai ușor înțeles spre sfârșitul lunii, când Saturn și Neptun își
vor împlini primul sextil din seria celor trei programate a se consuma pe faza descendentă
a ciclului ideologic. Corelând cele două elemente înțelegem că ne aflăm într-un impas, adică
ni se cere să dovedim dacă nivelul pe care îl deține acum este unul real și sustenabil.
Ianuarie ne va evidenția o problemă de abundență, adică ne lipsesc cele necesare pentru a
merge mai departe, pentru a progresa, ca și cum am fi în fața judecății de apoi, cea care ne
este aplicată cu o mare severitate. Cei care nu vor înțelege lucrul acesta vor ascunde marea
descurajare a lui ianuarie, iar ea va fi văzută prin problemele sociale pe care le vor avea
spre sfârșitul anului sau prin probleme de sănătate care nu se rezolvă pe baza deciziilor din
ianuarie.

Februarie ne aduce câteva unghiuri interesante, unele dintre ele delicate ce se vor
consuma în prima decadă. Toate celelalte anunță schimbări importante care se consumă
acum, dar pe care le vom înțelege mai târziu după ce Uranus se va întoarce pe zodia Taur,
adică după 6 martie. Aceste schimbări fac referire la anumite decizii pe care le-am luat în
2018, la patrimoniul pe care l-am protejat în anul anterior și la grija pe care am purtat-o
oamenilor pe care îi iubim, adică la toate lucrurile pe care le-am făcut în anul în anterior fără
să fim plătiți, fără să ni se recunoască efortul. La momentul respectiv ni s-a părut că acest
efort este o cauză pierdută, dar abia acum vedem că nu este așa. De aceea, februarie ne
aduce secrete dezvăluite, acces la informații noi, puteri speciale care pot fi puse în aplicare
prin cuvânt, prin cadouri, prin schimbarea în bine a unor idealuri. Cei care nu reușesc să se
adapteze vor face toate eforturile ca lucrul acesta să fie accesibil și lor, dar până la sfârșitul
lunii își vor da seama că mai mult s-au chinuit și că au abuzat de încrederea celorlalți, nu au
oferit ceva din ceea ce au, din ceea ce le aparține, nu au dăruit. Aceștia au avut un început
de luna februarie delicat prin trecerea lui Marte prin relații negative cu Pluton și Axa
Dragonului, adică o conformare dureroasă a unor îndoieli. Abuzul pe care îl conștientizează
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la sfârșitul lunii februarie este un fel de confirmare că nu ar trebui să se schimbe, nu ar trebui
să înlocuiască nimic, pentru că, după cum observă, în cazul lor viața este foarte dură și
trebuie să acționeze în consecință. În realitate, schema de acum face trimitere, nu doar la
ceea ce s-a consumat în 2018, ci și la ceea ce au făcut în anii din urmă, când din prea mult
bine au provocat celorlalți multă suferință. Acum vor să își apere un statut, dar nu mai pot.
La fel se va întâmpla și cu luna martie, cea care ne va scoate în cale oameni pe care
i-am desconsiderat, pe care i-am considerat prea slabi pentru a îndeplini rolurile pe care și
le atribuie acum. Dar adevăratele probleme ale anului 2019 nici nu au venit încă. Oboseala
pe care o afișează în momentul de față este cea a boierului care este pus să muncească o
zi pe an, nu a lucrătorului care nu mai are randament într-o zi pentru că nu se poate odihni
de câteva săptămâni. Pe 6 martie Uranus va trece definitiv pe zodia taur și va duce în cazul
multora o stabilizare a unor probleme care vor fi schimbate în următorii șapte ani cu foarte
mare greutate și cu un sacrificiu pe care trebuie să-l facă un om cu sufletul curat sau la
înfăptuirea căruia să participe o asemenea entitate. Altfel, vorbim despre un fel de pedeapsă
a individului care se va transforma foarte curând într-o pedeapsă a grupului de apartenență,
a națiunii sau a rasei umane. Pe 28 martie Pluton va trece prin Coada Dragonului și vorbim
despre lucruri categorice care vor face anul 2019 unul celebru. Nu vorbim despre o etapă a
unui ciclu, despre o întâmplare care își are rădăcina în altele ciudate care s-au consumat
de curând, ci vorbim despre confirmarea unei stări de fapt. Pluton peste Coada Dragonului
nu este neapărat un semn rău, el poate deveni un semn rău dacă toate celelalte semne din
ultimii ani au avut această direcție. Așadar, el aduce un examen al vieții la care vom scrie
în lucrare ceea ce am învățat. Nu putem schimba tipul de examinare, nici subiectele și,
desigur, nici cunoștințele. Pe Capricorn avem acum și planeta Saturn care aduce o mai bună
înțelegere a motivelor de stabilitate și lansează, mai mult decât s-a întâmplat în anii din
urmă, soluții pentru ca această stabilitate să fie bună și folositoare tuturor. Pentru că Saturn
se deplasează pe zodia Capricorn mai repede decât Pluton, nu vorbim despre o eficiență a
timpului, ci vorbim despre un timp care confirmă eficiențe mai vechi. În egală măsură, în
cazul persoanelor care și-au petrecut ultimii ani distrugând, vorbim despre un timp care
distruge așteptările pentru că îi pune în fața unor încercări pentru care nu sunt pregătiți, cele
date de fragmentare. Se vor simți mai puternici folosind o parte a întregului și demersul lor
distructiv va eșua. Vor rămâne doar cu amintirea puterii și cu gloria buturugii mici care nu a
împlinit profeția de a răsturna un car foarte mare, ca în celebrul proverb. Vor crede că le-a
lipsit puțin și nu vor vedea că eșecul nu vine pentru că acum le-a lipsit ceva, ci pentru că au
decis să folosească un fragment, el însuși întruchiparea puținului. Dar această segmentare,
în special cea a lunii martie, ne vorbește și despre răspunsuri inutile. Ceea ce aflăm în martie
că a eșuat în cazul unui adversar nu înseamnă o victorie. Înseamnă înfrângerea mică pe
care cel în cauză ar putea să o anuleze dacă se mobilizează. Magnetismul astral, cel care
nu a renunțat niciodată la obiectivitate, poate face lucrul acesta.
În luna aprilie lucru acesta se complică pentru că Jupiter intră în mers retrograd,
deplasare care se va încheia abia pe 11 august. În plus, înainte de a împlini acest moment
important al tranzitului său, va trece prin opoziția cu Junon, asteroid care pe 20 aprilie va
părăsi zodia Gemeni și va intra pe zodia Rac. În aprilie apar asocieri ciudate, înțelegeri care
nu hrănesc, ci consumă, deci asistăm la o coborâre a nivelului pentru ca scopul pe care ni
l-am stabilit la începutul acestui an să se împlinească. Pentru că în ultima zi a acestei luni
Saturn își va iniția deplasarea retrogradă (care va ține până pe 18 septembrie), toate
așteptările pe care le vom formula de-a lungul lunii aprilie se vor schimba complet în
următoarele luni. Asta înseamnă că mult mai câștigat va fi cel care se va mulțumi cu puțin,
care va verifica de mai multe ori o informație înainte să o pună în aplicare, omul care împarte
din ceea ce are, nu îi cere celuilalt să facă lucrul acesta. Dacă până pe 20 aprilie ni se va
părea că lucrul acesta nu poate fi împlinit, că suntem în fața unor provocări și trebuie să
acționăm în consecință, după ce Junon va trece pe zodia Rac vom vedea că multe se
bazează pe conținutul a ceea ce transmitem, nu pe ambalaj. Pe 27 aprilie Marte va trece
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prin careul cu Neptun și în aceeași perioadă Chiron se va afla într-o relație negativă cu
Junon. La momentul acela ni se pare că vom fi în fața unor decizii hotărâte deja, dar acestea
nu vin din partea celorlalți, ci noi înșine le-am adoptat prin traseul pe care l-am ales la
începutul anului. Așadar, vorbim, în special în a treia decadă a lunii aprilie, despre jocuri
riscante, despre un comportament oscilant care este adoptat în special pentru că sunt
confirmate anumite avertismente pe care cel în cauză le-a ignorat în mod conștient.
Pe 3 mai Luna neagră va trece pe zodia Pești și, pentru că nu este totul, pe 16 mai
Marte va trece pe zodia Rac, cea mai proastă poziție a sa. În acest interval se mai întâmplă
și alte lucruri care nu sunt favorabile ideilor pe care le-am avut până în momentul acesta și
din această cauză luna mai ar trebui să ne găsească pregătiți, încărcați de energie pozitivă,
serioși, dispuși să renunțăm oricând la subiectivitate pentru a deveni mai puternici împreună
cu cei cu care colaborăm. Orice element individualist arată, întâi, un trecut de persoană
individualistă, apoi faptul că persoana în cauză se află într-o perioadă când este pedepsită
pentru că a fost individualistă chiar dacă la momentul trecut, când i-a mers bine că a fost
așa a primit laude, recompense, a fost apreciată. Celelalte elemente vizează o tendință
generală de a trece în mod intenționat cu vederea peste ceea ce este important. Nu trebuie
să uităm că trecerea lui Saturn peste Coada Dragonului se face când această planetă se
află
în
mers
retrograd. Ceea
ce facem acum în
mod intenționat și
este definit de o
atitudine
categorică
pe
care universul o
pedepsește are în
spate un trecut
asemănător.
Deci, oricât de
mult
am
considera, mai nu
este luna care îi
face pe oameni
să sufere în mod
gratuit, ci ceea
care le arată că
erorile lor au fost izbucniri haotice la adresa celor slabi. Cei care pierd în luna mai sunt cei
care au câștigat pe seama celor slabi. Cerul astral al momentului aduce, spre final, o putere
teribilă a planetei Jupiter care trece pe ultimul sector al zodiei Săgetător. Totul va fi judecat
în luna mai după o abundență personală, după o abundență a grupurilor, după ceea ce ar
putea să mențină o formă de abundență pe care universul o judecă, o critică, o refuză. Ca
intenție, omul lucid va ține cont de lucrul acesta. Ca acțiune, îl va lua valul și va considera
că binele unei structuri ruginite sau mucegăite este mult mai important decât binele abia
conturat al individului care mai mult decât a promis că poate face în 2019 este convins că
nu va putea. Segmentarea acestui an, însă, nu iartă pe nimeni. A fi atașat de o structură
ruginită nu înseamnă a fi de partea întregului. Calitatea depreciată, rugina, arată că acest
element pe care îl iubim acum așa mult nu mai reprezintă întregul. El poate fi parte dintr-un
întreg ce se va contura prin efortul individual, prin sacrificiul omului în raport cu ce spune că
vrea să facă. Aici nu este vorba doar de a se ține de cuvântul dat, ci de a face mai mult
atunci când situația o cere, nu de a deveni o vechitura asemenea structurii de care se
atașează acum pe motiv că: “Nu va ști nimeni că trebuia să fac și nu am făcut!”. De aici și
mesajul sintetic al lunii mai, cel care ne vorbește despre falsa sobrietate.
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Dar iluzia puterii se va risipi în luna iunie. Sunt câteva unghiuri negative care se vor
împlini acum, adică unele la care participă Marte, iar altele la care participă și alte planete
care au o deplasare lentă. În iunie ne vom gândi că tradiția trebuie schimbată. Prin sintagma
“ruinele nu mai au niciun farmec“ se înțelege că ne aflăm acum în fața unor modificări
majore. Apar zorii unor schimbări care nu avantajează elementele tradiționale, cele care le
schimbă pe acestea pentru a părea în ochii generațiilor viitoare ca niște modele greșite.
Pentru că lucrul acesta se întâmplă acum, când universul ne avertizează că abundența
aceasta pentru care ne consumăm atât de multă putere nu este cea adevărată, schimbările
abuzive impuse tradițiilor, lucruri care dau acum un statut privilegiat persoanelor, grupurilor,
națiunilor, nu sunt bune, ele sunt doar fragmente dintr-un întreg, cele care nu vor putea
niciodată să înlocuiască întregul. Dar luna iunie se va evidenția și prin rezonanța negativă
a unor segmente care se pot regrupa acum pentru că idealul comun pare real, puternic. El
nu va fi atât de puternic și nici atât de real așa cum se pretinde, iar lucrul acesta îl vom
vedea începând cu finalul acestei luni, după ce Junon va trece pe zodia Leu și când vor
apărea primele epurări. Finalul lunii iunie ne aduce epurări pe criterii de putere, de noblețe,
dar nu ca atitudine morală, ci ca titlu.
Dacă ni se va părea că această epurare de pe finalul lunii iunie este o simplă
întâmplare va trebui doar să așteptăm ca Marte să își încheie tranzitul sau prin zodia Rac,
unul din factorii care susțin această dezordine, și să treacă pe zodia Leu, eveniment care
se va consuma pe 2 iulie. După aceea va participa la un singur eveniment negativ, careul
cu Uranus, dar care va fi suficient de puternic încât lucrurile acestea abuzive care au fost
făcute, în crescendo, în primele cinci luni ale anului, dar care au fost foarte vizibile în luna
iunie, să mai împlinească o etapă, adică să nege o origine, să pedepsească un om foarte
capabil, să aducă în întuneric un grup care în prima jumătate a anului s-a străduit să facă
bine pentru toată lumea. Asta înseamnă că luna iulie aduce din nou la lumină probleme din
anii anteriori, ca și cum munca pe care cineva a făcut-o în primele șase luni ale lui 2019 nu
contează. Desigur, ea va conta, dar nu anul acesta. Avem însă șansa ca lucrurile acestea
delicate pe care luna iulie ni le reprezintă să capete doar înfățișarea unui rău care poate fi
ușor diminuat. Multe forțe care pot schimba ordinea lucrurilor sunt acum demotivate pentru
că li se oferă posibilitatea să lupte cu un adversar. Acest adversar este o himeră, nu este
adevărata problemă care trebuie rezolvată. De aceea, diminuarea răului în luna iulie nu este
de perspectivă, nu este un bine al tuturor, nu este ceva care merită atât de multă atenție.
Lupta lunii iulie, abordată în defavoarea liniștii, indiferent ce motivație are, va aduce o mare
pierdere.
Unele dintre cele mai dure și mai delicate momente ale anului 2019 se vor consuma
în luna august. Lucrul acesta nu se va întâmpla pentru că vor fi anumite episoade care se
vor împlini strict acum, cât lucruri mici vor confirma deviații mari asupra cărora nu se poate
interveni foarte ușor sau pe care le putem remedia doar cu mari sacrificii. Sunt și lucruri
bune care se consumă în luna august, iar acestea vin din capacitatea de a ne adapta, ca și
cum am făcut dintotdeauna lucrul acesta. Situația aceasta ne ajută să ne detașăm de ceea
ce ne întristează, ne îmbolnăvește sau ne tulbură. Ceea ce va fi decis în direcția aceasta va
reprezenta o veritabilă dovadă de evoluție. Nu va fi doar un semn de supraviețuire, ci și unul
de progres, dar și unul de maturitate. Deși trecerea lui Marte pe zodia Fecioară, urmată de
trecere lui Junon pe același semn nu este un veritabil semn de curaj, oamenii se vor
comporta de parcă nu au nimic de pierdut, au atins un nivel important al evoluției personale,
al maturității și nu mai privesc aventura vieții prin plăceri de moment, prin satisfacții, prin
venituri imediate, prin cumpărături sau prin laude. Cei care nu vor reuși să se adapteze
acestor condiții se vor transforma în păsări care se îmbracă în costume de baie, care uită
să zboare, pentru că așa li se spune că trebuie să facă pentru supraviețui. Oricât de ciudată
ni se pare această idee, ea nu este o metaforă, adică începând cu luna august oamenii slabi
se vor schimba atât de mult încât vor deveni cu adevărat ridicoli. Stabilitatea impusă de
zodia Capricorn nu va fi, așadar, un ajutor pentru ei. Spiritul critic intransigent al opiniei
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publice (Meduza) îi va transforma pe aceștia în ființe extrem de rigide pe ceea ce știu, au și
pot pentru a-și proteja integritatea, adică îi va transforma, ca în celebra legendă, în oameni
de piatră. Vom vedea că începând cu luna septembrie acești oameni ridicoli se vor grupa
într-o structură nouă. Motivând faptul că nu mai pot face față anumitor tensiuni, schimbă
direcția, iar această direcție se va dovedi, într-un mod cu totul surprinzător, cea corectă pe
care ar fi trebuit să meargă la începutul anului. Din nefericire, intențiile pentru care ajung pe
acest traseu nu sunt cele corecte sau cele conform direcțiilor de acum. Adică merg în direcția
bună, dar ei nu știu lucrul acesta. Ele se bazează pe o segmentare mai veche, pe planuri
ciudate, pe resentimente, pe obsesii cele care produc acum efecte pozitive doar pe baza
legii compensației. De aceea luna septembrie este cea care ne va zăpăci cel mai mult. Abia
spre finalul ei ne vom liniști și vom înțelege că aceste condiționări nu sunt chiar atât de
periculoase, ci doar o altă lecție legată de abundență. Careul Jupiter-Neptun care se va
împlini pe 21 septembrie ne va scoate în evidență acum, așa cum a făcut și în mai sau în
ianuarie, o problemă de decădere.
Ultimele trei luni ale anului 2019 sunt de sedimentare. Unora o să li se pară cele mai
grele luni ale anului, dar ele nu sunt. Sunt luni de avertizare, când relațiile sociale se pot
îmbunătății dacă sunt îndeplinite anumite condiții, adică schimbările pe care le putem
produce vor fi atât de mari și de rapide încât doar un om lipsit de judecată ar putea să fie
descurajat în fața unor situații de genul acesta. Toți ceilalți vor avea mai multă încredere în
dreptate, în justiție, chiar și atunci când aceasta este folosită împotriva lor. Multe semne de
bucurie, de progres, de revenire la o stare de fapt a lucrurilor vin spre noi începând cu
octombrie încât acestea se vor menține și în primele luni ale anului următor. Cu toate
acestea, nu trebuie să uităm că suntem în anul 2019, și nu putem vorbi despre lucruri foarte
bune acceptate foarte ușor, ci doar după ce descoperim în fals, după ce deconspirăm
fragmentul care a ajuns să creadă că este întreg.
Din această cauză, orice formă de invitație care este combătută spre finalul anului îl
pune pe cel în cauză într-o asemenea dificultate încât evoluția la care a lucrat în ultimii ani
să fie trecute într-un plan secund. Multora le va fi mult mai bine după 19 noiembrie, după ce
Marte va trece pe zodia Scorpion. Această poziție îl va face până și pe cel care a trăit un an
de zile în tenebre să se ridice și să devină pentru cei din jur un veritabil exemplu. Din
nefericire, pe 2 decembrie Jupiter va părăsi domiciliul și va intra pe zodia Capricorn, adică
va intra pe semnul căderii sale. Dacă ni s-a părut că din 16 mai până pe 2 iulie, când Marte
se afla pe zodia Rac, adică în cădere, lucrurile au fost reale, înseamnă că nu știm nimic din
ceea ce vom avea de parcurs începând cu 2 decembrie și terminând cu 19 decembrie 2020.
Semnele de dreptate pe care le-am oferit de-a lungul acestui an și care au devenit pentru
mulți idei interesante, modele demne de preluat, vor tempera tendința distructivă a anului
următor, cea care se va evidenția prin idei caustice promovate împotriva bunului comun.
Uranus se află definitiv pe zodia Taur din 6 martie, și de atunci oamenii au multiple semne
de întrebare referitoare la administrarea bunului comun. Toate aceste direcții care vin din
partea lui Uranus fac referire la anumite motivații personale, ca și cum comunitatea trebuie
să dețină anumite structuri care să satisfacă nevoile unui individ, iar dacă ele nu există
trebuie create. Cu trecerea lui Jupiter pe zodia Capricorn faptele proaste pe care unii le-au
făcut din martie și până acum se vor transforma în evenimente proaste, deci asistăm la
schimbări de structură, schimbări majore, care vor produce în anii ce vor veni mari
dezamăgiri. În prima jumătate a anului 2020 vom avea trei planete pe Capricorn, din care
Saturn în domiciliu și Jupiter în cădere, ceea ce va scoate în evidență calitatea unui lider
sau absența ei. De aceea, 2020 va fi anul asocierilor pe putere ce se vor baza pe deciziile
și rezultatele din a doua parte a lui 2019.
Așadar, dacă pentru unii segmentare anului 2019 va fi o distracție, atunci să nu se
mire că anii care vor veni vor fi atât de dificili. 2019 este un an de o mare importanță pentru
coeziunea grupurilor care au supraviețuit până acum. Se va pune problema de-a lungul
acestui an al unui examen dificil, adică un personaj cheie, un lider, un om cu un mare factor
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de decizie într-un grup să piardă ceva personal, chiar să fie uitat, pentru ca grupul să
supraviețuiască. Unii se vor gândi, citind aceste idei, la legenda meșterului Manole, însă
vibrația anului 2019 nu face trimitere la un sacrificiu asemănător. Ea ne vorbește doar de o
transformare a ambițiilor, o renunțare la acele reziduuri care dădeau identitate individului
pentru ca acesta să-și împlinească un deziderat impus de destinul personal. Pentru acești
oameni curajoși, 2019 este un an deosebit de victorios, însă comunitatea nu prea va ști
multe despre victoria pe care aceste ființe minunate o vor obține. Integritatea grupului,
națiunii sau a omenirii, va depinde mult de existența acestor ființe care vor învinge fără luptă,
deși sunt în orice clipă pregătiți pentru așa ceva. Fără victoria acestor entități de lumină
omenirea ar intra, începând cu 2019, într-o etapă de decădere. Așa, nu! Iar pentru lucrul
acesta, Mulțumim!
De aceea vorbim despre un an foarte delicat, de aceea ni se cere să fim foarte
responsabili, chiar dacă nimeni nu ne plătește pentru asta.
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Segmentarea lunii ianuarie se referă la separarea prin vorbe, prin promisiuni sau la
acele demersuri care sunt în continuare capabile să ascundă o descurajare. Descurajarea
poate fi o achiziție recentă, pe niște evenimente care s-au consumat în a doua jumătate a
anului anterior, dar pot fi și mai vechi. Ciclurile planetare ne spun că aceste descurajări pot
avea o vechime de 2, 4 sau chiar 10 ani, iar unele, pe care le vom conștientiza cu precădere
în a treia decadă a lunii ianuarie, pot fi chiar mai vechi. Descurajările care se evidențiază
acum nu sunt simple și nici neglijabile în așa fel încât să fie trecute cu vederea. Lucrul acesta
îl vom înțelege în a doua decadă a
lunii ianuarie, în preajma zilei de
13, când se împlinește careul
Jupiter-Neptun, primul din seria
celor trei programate pentru acest
an de pe faza descendentă a
ciclului abundenței. Ceea ce ne
lipsește vine din descurajare, nu
ca o pedeapsă, așa cum vom
considera. Așadar, o neglijență în
sensul acesta nu va face decât să
ducă mai departe această etapă a
pierderilor. Următoarele două
careuri sunt programate pe 16
iunie și, respectiv, pe 21
septembrie.
La
momentul
respectiv vom vedea că mesajul
atrage atenția asupra pierderilor
absurde, a ghinionului interpretat
greșit, a canalelor închise. Marte
va domina a treia decadă a lunii
ianuarie, însă o va face printr-o
dualitate obositoare. Dacă în
primele
două
decade
am
considerat că unele probleme se
rezolvă și prin vorbe, chiar dacă
promisiunile nu sunt respectate,
pe final vom avea certitudinea
descurajării, cea în fața căreia cu
toții vom fi zdruncinați. Așadar,
avem nevoie să ne pregătim pentru întâlnirea cu această certitudine a descurajării pentru
că duritatea mesajului ce vine din poziția lui Marte pe domiciliu are și intensitate, și viteză
de reacție, și conținut. Cine nu este pregătit va fi luat pe sus, bruscat. Pentru împlinirea
demersurilor următoare va fi foarte important respectul pe care îl acordăm acum
recomandărilor astrale. Certitudinea descurajării are nevoie să se împlinească doar ca
episod, nu ca o succesiune de evenimente, de argumente, nu ca o schemă pe care să o
reproducem și în lunile următoare. Am greșit, am fost descurajați, am fost tăiați de pe lista
recompenselor. Acum putem remedia.
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Decada I (1-10 ianuarie 2019)
Voință diminuată. Invitație la răbdare. Severitate. Excese. Atenție
folosită greșit. Indecență.

DECADA NR. 1
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

8

11-20 martie

Reper negativ

15

21-31 mai

IANUARIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
4, 10
1
8
5
2
3, 5
2
3
6
4
1, 8
2, 8
5
2
6
4
7
9
1, 4
8
5
7
9
10
9
10
1

Teamă de trecut. Indiferență față de valorile medii. Gândirea ne călăuzește către o destinație
foarte bună. Mediul se opune. Este important efortul propriu. Severitate în decizii. Contextul social
nu ne ajută. Experiențele comune sunt de un real ajutor. Izolarea are farmecul ei. Deturnarea
proiectului de la obiectivele inițiale. Ne conduce un om slab. Ispită. Problemele financiare sunt
ciudate. Sensibilitatea este criticată. Avem nevoie de dreptate. Nu se știe de ce trebuie să câștigăm,
dar avem nevoie de această victorie. Situațiile noi ne pun în dificultate. Opoziție. Vise despre o viață
mai bună. Nu știm ce să facem, dar știm să ne condiționam. Indulgența nu folosește la nimic. Căutăm
circumstanțe atenuante pentru că suntem foarte receptivi. Divergențe de opinii. Se schimbă datele
problemei. Reverberații. Domeniul material ridică o problemă de adaptare. Gândim ceea ce nu e
folosește. Viitorul este diferit față de cum credem că este. Schimbarea opinii nu înseamnă că suntem
slabi. Dependență de o opinie mult mai bună. Experiențele personale sunt încadrate corect. Viziune
amplă. Rigiditatea arată cât de slabi sunt cei care doar spun că sunt susținătoare, nu și demonstrează.
Omul introvertit câștigă. Sensibilitate față de educație. Dreptatea ocupă un loc important. Suntem
ceea ce am visat dintotdeauna că trebuie să devenim. Minciuna este pedepsită. Avem nevoie de un
susținător. Viața este judecată după dorință. Nu mai cine nu muncește nu greșește, întâmplările
ciudate sunt interpretate pe baza circumstanțelor atenuante. Simplitatea este înțeleasă corect. Primim
un sprijin de acolo de unde ne așteptăm cel mai puțin. Griji față de natura conflictuală a unui partener.
Se vorbește prea mult și se face prea puțin. Se renunță la un proiect important. Avem nevoie de
vizibilitate. Ceea ce trebuie clarificat ne ajută să descoperim noul traseu. Ne întâlnim cu situații
favorabile. Trebuie să lăsăm de la noi pentru avantaja grupul. Avem nevoie de un ajutor emoțional
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profund. Cel care nu este susținut ajunge la depresie. Pierderile au un alt răsunet. Munca trebuie
abordată cu responsabilitate. Acumulările materiale nu trebuie judecate după cantitate, ci după
calitate.
Prima decadă a lunii ianuarie ne pregătește pentru ceea ce reprezintă anul 2019,
anul segmentării. Se pare că aceasta, în mare parte negativă, se transformă într-o lecție
despre voință, despre răbdare sau despre înțelepciune. Am mai văzut, nu este prima dată
când trecem prin așa ceva, acest îndemn la înțelegere și profunzime a fost întâlnit în multe
observații cu specific astrologic. Acum, însă, prin trecerea lui Marte pe zodia Berbec,
eveniment ce se consumă în dimineața zilei de 1 ianuarie, primim un plus de putere. Apoi,
pe 6 ianuarie Uranus își revine la mersul direct și toată această decadă pare să fie un joc
interesant între ceea ce primim și ceea ce dovedim că știm să facem cu ceea ce primim.
Din corelațiile care există între zile, conform schemei atașate, înțelegem că lucrurile nu sunt
chiar atât de simple. Indecențele au acum multiple chipuri pentru că multe dintre ele s-au
stabilizat deja în comportamente mai puțin corecte și ni se cere acum rectificarea lor sau
poate chiar înlăturarea completă. Este clar că o schimbare completă nu poate veni peste
noapte, dar avem ocazia, pentru că în această decadă trecem și printr-o fază de Lună nouă,
să lucrăm atât de bine cu noi înșine încât bazele puse acum să fie foarte bune exact pe
aceste mesaje, de autocunoaștere, de cizelarea propriului caracter, de maturizare. Tot ce
este bun din conjuncturile acestei decade are o durabilitate de aproape două luni, adică
până în mijlocul lunii martie, însă greșelile durează mai mult, până spre finalul lunii mai. Asta
înseamnă că bagajul pe care-l avem acum, la debutul anului 2019, este suficient de
consistent pentru ca segmentările să fie înțelese și, în mare parte, evitate. Suntem însă
ajutați de faptul că schema decadei nu conține corelație atât de complexe. Totul este clar și
lin încât unii vor avea impresia că lucrurile vin de la sine, că le este predestinat să ajungă la
destinație. Da, le este predestinat să țintească o anumită treaptă, să schimbe nivelul, însă
calitatea acesteia ține, până la urmă, de ceea ce suntem. Acesta este, de altfel, și scopul
pentru care se fac previziuni, să învățăm să lucrăm cu universul și să schimbăm stigmatele.
Omul trebuie să aibă o viață frumoasă prin cunoaștere, nu prin uitare, refuz sau
desconsiderarea valorilor.


0:09 sextil Lună-Saturn
4:19 Marte intră în zodia Berbec
5:12 trigon Lună-Neptun
9:30 careu Lună-Lilith
17:21 sextil Lună-Pluton
17:26 opoziție Lună-Junon
Prima zi a anului aduce trecerea lui Marte pe zodia Berbec (domiciliu), ceea ce aduce
o schimbare importantă, iar pentru unii spectaculoasă, de vibrație, bazată pe impulsivitate,
curaj, dar și determinare în așa fel încât să ne putem propune ca anul acesta să ne
depărteze de dramele pe care le-am abordat în anul anterior, să nu mai activăm prin
tendințele extreme, ci doar pe calea de mijloc, iar curajul de acum se referă cu precădere la
lucrul acesta. Doar obiectivul principal al acestui tranzit, așa cum se constată din legăturile
care există între zile, nu este acela de a ignora o tensiune, ci de a o înfrunta și a vedea dacă
nu cumva ea s-a construit așa pentru că a fost înțeleasă greșit. Ceea ce inițiem acum ne
ajută să înfruntăm într-un mod adecvat conflictul zilei de 8 ianuarie, cel dominat de careul
Mercur-Marte. Ne vom întoarce gândul la echilibru, dar nu pentru a dezertat, nu pentru a
ascunde o descurajare, ci pentru a ne diminua acea voință negativă specifică zilelor de 4 și
10 ianuarie. Asta înseamnă că puterea care se trezește acum, curajul pe care îl simțim că
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ne cuprinde vine spre noi pentru a evita divergențele de opinii, pentru a ne ajuta să trecem
dincolo de extreme și a dezvolta o gândire sănătoasă. Episodul de față va fi mult timp un
reper important. Atunci când avem nevoie de idei noi, de întâlniri noi, atunci când credem
că prin alegerile pe care le facem aducem vieții o schimbare calitativă sau, în cazul celor
care lucrează cu energia, un salt calitativ, vom face trimitere la acest moment de început,
ne vom întoarce cu gândul la curajul pe care l-am dovedit acum. În consecință, cel care își
va petrece prima zi a anului 2019 fiind îngrijorat de trecut, considerând că este important să
aducă în prezent doar drame ciudate, adică să-și reducă voința prin aceste alegeri, nu face
decât să își limiteze șansa la progres.
Un alt element Important al primei zile a anului 2019 este cea legată de remușcare.
Vom avea remușcări față de anumite decizii pe care le-am adoptat în prima parte a lunii
decembrie 2018 și tocmai de aceea ni se pare că inițiativa de acum, adică aceea susținută
de trecerea lui Marte pe domiciliu, ne oferă motive de îngrijorare ca și cum trebuie să facem
mai mult și deja tensiunile lunii decembrie ni s-au părut prea mari. Avem nevoie să ne
gândim la faptul că deciziile de acum vor avea nevoie de provocarea din 8 ianuarie, iar rostul
lor (ecoul pozitiv), adică acea corespondență de consolidare de care avem atât de multă
nevoie în acest an al segmentării, va veni spre noi prin înțelesul sintetic al evenimentelor ce
se vor consuma pe 4 și, respectiv, 10 ianuarie.


0:26 conjuncție Lună-Venus
6:17 trigon Lună-Capul Dragonului
7:32 trigon Lună-Chiron
7:49 conjuncție Soare-Saturn
11:01 Luna intră în zodia Săgetător
12:44 trigon Lună-Marte
Cea de a doua zi a anului face trimitere la un motiv de schimbare. Acum, încă de
dimineață, se împlinește conjuncția Soarelui cu Saturn, ceea ce înseamnă că devenim mai
atenți la hotărâri, la stabilitate, la patrimoniul personal, dar și la problemele financiare ori la
cele de comunicare pe care le-am adus din anul anterior. Pentru mulți, conjuncția Soare-
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Saturn este un aspect minunat. Aduce trăinicie unor decizii, putere în a ne impune în fața
unui adversar, dar și curaj. Judecând toată această situație după corespondențele care
există între zile, înțelegem că hotărârile de acum vor influența evenimentele programate
pentru ziua de 3 ianuarie, dar și pe cele din 5 ianuarie, zi marcată de trecerea lui Mercur pe
zodia Capricorn. În cuvinte mai simple, acest sentiment de stabilitate care începe să prindă
contur prin această conjuncție va primi un spor de argument, un plus de farmec, de ajutor,
de susținere începând cu 5 ianuarie. Există și o etapă intermediară, cea din 3 ianuarie, când
Luna va trece, în dimineața acestei zile, prin conjuncția cu Jupiter, planetă care se află în
continuare sub asediul mesajelor venite din partea lui Neptun de pe zodia Pești. Ceea ce
gândim acum că este stabilitate trebuie să treacă printr-un filtru social, iar ecoul venit din
această zonă să ne așeze gândurile, să ne schimbe opiniile și să ne ajute să vedem lucrurile
altfel. Este o mare realizare a zilei de 2 ianuarie faptul că reușim să vedem lucrurile altfel,
că devenim mai lucizi sau mai puternici prin ceea ce descoperim singuri, fără ajutor. Ziua
de 5 ianuarie este însă pentru cea de față un reper important. Ceea ce facem acum se va
confirma atunci ca o dovadă a faptului că suntem pe drumul cel bun, nu am rătăcit calea,
avem o gândire sănătoasă. Dacă pentru unii prima zi a anului a fost foarte importantă pentru
că a adus o schimbare teribilă prin trecerea lui Marte pe domiciliu, momentul de acum ne
va impresiona prin promisiunea unei schimbări care să adauge elemente bune la cele care
există deja. Nu se pune problema dacă acele elemente bune au fost acumulate în prima zi
a anului, prin trecerea lui Marte pe domiciliu, ci ne gândim puțin mai departe, avem o viziune
mult mai larg asupra vieții, asupra bunurilor, asupra idealurilor, gândind că beneficiul de
acum nu vine ca un simplu cadou, ci este rezultatul binemeritat al unor demersuri mai lungi.
Un alt element important al acestei zile și care reiese tot din corelația între ceea ce
se întâmpla acum cu ceea ce se va întâmpla pe 5 ianuarie este dată de rezistența la critică.
Această conjuncție dintre Soare și Saturn îi va face pe unii încrâncenați. Rezistența la critică
va veni ca un răspuns la modul cum își gestionează această înțepenire față de orice situație
exterioară ce ar putea să-i schimbe, să-i facă mai sensibili, mai nostalgici. Unii refuză
considerând că absența acestei sensibilități îi ajută să nu se întoarcă la probleme financiare,
la griji față de bani, la problemele pe care le-am avut cândva. Segmentarea anului 2019
speculează această decădere și alimentează acele motivații care ni se par simple momente
de dezamăgire în timp ce ele sunt, în realitate, forțe care ne diminuează voința, ne fac să
trăim viață intensă doar dacă exagerăm, doar dacă greșim, doar dacă facem ceva
necuviincios sau obraznic. Conjuncția Soare-Saturn ne ajută acum să punem ordine pe
aceste impulsuri. Cine nu este în stare să le vadă lucrul acesta acum nu va mai avea ocazia
pe 5 ianuarie, dar aceste momente de grație nu vor fi prea dese de-a lungul acestui an.


10:26 conjuncție Lună-Jupiter
14:02 careu Lună-Neptun
18:55 sextil Lună-Lilith
Evenimentele de acum sunt mai mult o continuarea a ceea ce am parcurs în 2
ianuarie. Grijile și temerile că lucrurile rele sunt mai puternice decât cele bune ne vor face
astăzi să acordăm un mai mare interes vieții sociale, interacțiunilor, să descoperim care sunt
greșelile celorlalți, nu neapărat pentru a le explora sau a le folosi în avantaj propriu, cât a ne
găsi o consolare în existența lor, a considera că dacă și alții greșesc este loc și pentru
greșelile noastre. 3 ianuarie ne aduce un rafinament aparte pe starea sufletească, dar nu și
față de regulă, metodă, program. A respecta programul zilnic, a folosi anumite expresii sau
un limbaj specific ne poate speria mult pe 3 ianuarie.
Totuși, grijile momentului sunt importante pentru ceea ce avem de făcut de-a lungul
acestei decade, pentru conștientizare, pentru evitarea exceselor, pentru a nu ne folosi
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atenția pentru a greși în mod intenționat. Deși sunt și alte zile ale acestei decade mult mai
puternice în însemnătate, o parte din ceea ce se întâmpla acum evidențiază ceea ce se
înțelege prin deviza luni ianuarie, în special mesajul care ne vorbește despre ușurința cu
care se ascunde o descurajare. Descurajarea vine acum să se susțină pe drame afective
care s-au consumat în special în a doua parte a anului anterior. Dacă acum ni se pare că
voința este diminuată, că nu putem face față unei confruntări sau pur și simplu nu putem
respecta programul zilnic se întâmplă pentru că încă nu am uitat un episod trist, neplăcut ce
s-a consumat în lunile de vară ale anului anterior. Ceea ce s-a consumat atunci poate fi
judecat doar prin ceea ce a fost, nu prin ceea ce deținem acum. Lucrurile însă sunt mult mai
importante decât par la prima vedere pentru că reperul pozitiv al acestei decade, cel care
se va evidenția foarte mult în ziua de 3 ianuarie, este cu cel care se consumă în mijlocul lui
martie. Atunci vom vorbi despre schimbări prin măsuri corecte, chiar dacă vor fi impuse,
despre riscurile pe care le prezintă combinațiile periculoase pentru care ne pregătim încă
de acum. Doar pentru a fi pregătiți pentru momentul acela avem nevoie ca în aceste
momente de relaxare astrală, cum este cel al zilei de 3 ianuarie, să nu facem o selecție
negativă, să nu dăm tribut răului doar pentru că nu ne putem controla, doar pentru că
impactul unor amintiri neplăcute este mare.


0:41 careu Mercur-Chiron
7:12 trigon Mercur-Uranus
17:26 careu Lună-Chiron
18:11 trigon Lună-Uranus
19:43 conjuncție Lună-Mercur
20:55 Luna intră în zodia Capricorn
21:56 sextil Soare-Neptun
23:10 trigon Venus-Capul Dragonului
Corespondențele care există între zile ne dezvăluie faptul că 4 ianuarie are un mesaj
particular ce va putea fi pus în aplicare în special de cei care lucrează cu energia sau care
sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală. Mesajul momentului este unul de
înfrângere a plăcerilor vinovate, de trecere dincolo de aparențe, de înțelegere a mesajelor
ce ne-au fost transmise pe finalul anului anterior, cele care ar fi trebuit să ne pregătească
pentru 2019. Ziua de 4 ianuarie face legătura între prima zi a decadei și ziua de 8 ianuarie,
cea care a fost invocată în observațiile din 1 ianuarie și care trebuie să aducă o confruntare
pentru a confirma o schimbare pozitivă. 4 ianuarie este un intermediar între ce ne-am propus
la începutul decade și ce se va consuma pe 8 ianuarie. În plus, înțelegem din aceeași
corespondență, că 4 ianuarie mai îndeplinește un rol. Ne oferă indici despre ce ar trebui
făcut peste două zile, pe 6 ianuarie, când se va împlini Luna nouă și când Uranus își va
reveni la mersul direct. De aici se înțelege că momentul de față are un rol foarte important
atât prin deciziile cerute, ce par ca un produs finit, elaborat în urma unor experiențe, dar și
prin răspunsurile pe care le primim acum pe demersuri mai vechi. Acest demers a fost inițiat
în a doua parte a anului anterior. Este foarte posibil ca momentul de față să ni se pară
apăsător, îngrijorător tocmai pentru că face trimitere la episoade care s-au consumat în anul
anterior ce au fost invocate și în ziua anterioară. Și această corespondență ne obosește
puțin sau ne face să credem că această căutare cu gândul, cu sentimentul, fie că o facem
în mod conștient sau nu, trebuie să ne ajute să îndeplinim un rol dominant în grupul de
apartenență, să câștigăm într-o confruntare, să ne evidențiem, să primim ceea ce merităm,
dar nu prea avem dispoziție pentru așa ceva. Cert este că prin această corespondență, prin
înțelegerea legăturilor subtile care există între ecuațiile astrale ale celor 10 zile, reușim să
evităm o segmentare periculoasă, o fragmentare a ființei, așa cum am avut ocazia de-a
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lungul vieții, dar nu într-un mod atât de concentrat. Segmentarea este periculoasă pentru că
pe moment ne lasă impresia de putere. Segmentarea aduce intensitate puterii pe moment,
după aceea vom trăi consecințele acestui proces ca și cum nu am mai fi o bucată de pământ
compactă, ci un arhipelag. Se poate trăi și în aceste noi condiții, însă legile vor fi altele.
Așadar, vorbim pe 4 ianuarie despre bucuria de a trăi, dar nu în detrimentul
experiențelor anterioare, ci integrându-le și pe acestea în noua configurație, în noile plăceri,
în noile confruntări. Sunt unghiuri minunate care se împlinesc pe 4 ianuarie și acestea ne
vor ajuta să înțelegem cât de important este să apreciem realizările celorlalți pentru ca prin
ecou și realizările personale, ca un rezultat al aprecierii pe care o lansăm celorlalți, să ne fie
apreciate. Avem, așadar, ocazia acum să vedem că putem trece dincolo de aceste
condiționări pentru a ne înțelege mai bine trecutul, dar nu la modul filozofic, ci la modul
concret, pentru a înțelege mai bine supărare unui prieten sau dezamăgirea unui cunoscut.
Venus are acum un impact bun asupra Axei Destinului care va fi văzut și ca o revigorare a
vieții private. Cine va alege să se ocupe acum de strigătul de durere pe motiv că
recunoașterea gravității lui este realizarea pe care nu au obținut-o în anul anterior și nu o
poate pierde, nu face decât să-și piardă vremea. Zile importante vor mai fi, nu doar în
această lună, ci și în celelalte, iar încercarea de a privi totul cu responsabilitate este un
exercițiu de maturitate care presupune flexibilitate, nu atașament și posesivitate.


2:05 careu Lună-Marte
5:39 Mercur intră în zodia Capricorn
19:59 trigon Venus-Chiron
20:33 conjuncție Lună-Saturn
În dimineața acestei zile Mercur va intra pe zodia Capricorn și vom avea confirmarea
unui fapt important. Este posibil ca acest fapt important să fie legat de o problemă dureroasă,
una foarte neplăcută care a fost activă pe finalul anului anterior și prin încheierea tranzitului
lui Mercur prin exil (Săgetător), să ni
se dezvăluie un secret, să înțelegem
că domeniul în care am activat trebuie
schimbat, colaborările am nevoie de
un aer proaspăt, ceva trebuie să fie
înlocuit pentru ca întregul mecanism
să nu moară. Corespondențele care
există între zile ne dezvăluie că 5
ianuarie este importantă prin ce s-a
întâmplat în a doua zi a lunii ianuarie,
când Soarele a împlinit conjuncția cu
Saturn. De asemenea, va fi o zi
importantă, ca reper, pentru ceea ce
ni se va întâmpla pe 8 ianuarie, când
Marte și Mercur se vor afla într-un
careu. Aceste corespondențe fac din
5 ianuarie un fel de punte, chiar dacă
e destul de îngustă, pe care va putea
trece doar omul care are o anume
suplețe morală. Ceilalți își vor aminti
de această zi prin experiențele pe
care le-au refuzat, prin întâmplările care le-au arătat că viața se poate schimba în bine, dar
pentru asta trebuie puțină muncă. Oricum ar fi, ceea ce se întâmpla acum ne vorbește
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despre viitor, despre ceea ce credem că urmează să se întâmple. Pentru unii acest
“urmează să se întâmple“ se va consuma peste câteva zile, pe 8 ianuarie, pentru alții mult
mai încolo, pe finalul lunii mai, decadă cu care avem acum o legătură negativă. Dacă în
noaptea de 4 spre 5 ianuarie nu s-ar fi împlinit careul Lună-Marte, nu am fi vorbit despre un
viitor care ne selectează evenimente dureroase, unul care ne avertizează sau care ne
urmărește ca la un moment dat, când mecanismele din spatele ceasornicului se suprapun,
să primim o palmă peste ceafă, o lovitură mai dură sau să fim scoși din ecuație, ci ne-ar fi
fost mai ușor, am fi fost mai pozitivi. Așa, ajungem la schimbările pozitive dacă depunem
efort, dacă ne străduim, ceea ce, de altfel, nu este foarte complicat.
Un alt element important al zilei de 5 ianuarie se referă la capacitatea de a impune
evenimentelor viitoare o anumită desfășurare. Cei mai slabi se vor mândri cu faptul că
intuiesc în ce direcție merg, unde vor ajunge, ce vor face peste câteva zile sau câteva luni,
însă cei profunzi vor înțelege că această putere de anticipație este dată pentru că le este
permis să schimbe. De acolo, din subtil, nu ne ajută nimeni doar pentru a se lăuda că știe
mai multe decât noi, ci ne ajută pentru că s-a stabilit, nu știm de cine și nu știm când, că ne
este permis să schimbăm. Trecerea lui Mercur pe zodia Capricorn ne readuce în discuție
ideea-forță că omul este cu adevărat făuritorul propriului destin, atât în bine cât și în rău. Nu
ne trebuie multe pentru că evenimentele de acum să fie schimbate în bine pentru că ecuația
astrală a zilei este în mare parte pozitivă și îndemnul său către responsabilizare are
reverberații pe măsură, adică bune. Va trebui însă să fim suficient de atenți, dispuși către
efort pentru ca aportul personal, indiferent că este sau nu mare, să fie împlinit în mod
corespunzător. Și gândirea este schimbată, și modul cum răspundem la ce ni se întâmplă,
și capacitatea de a înțelege se situează acum pe un nivel superior. Există o psihologie
comportamentală care ne este acum mult mai clară și prin care avem acces la mecanisme
psihice pe care până acum le-am ignorat. Dacă le luăm în considerare, dacă nu intervenim
cu gânduri pesimiste, cu atitudini depresive vom reuși să scoatem în evidență natura umană
prin puterea de a schimba pe măsura nevoii, pe măsura aspirațiilor.


1:01 sextil Lună-Neptun
3:29 Lună nouă
14:13 conjuncție Lună-Pluton
14:58 trigon Lună-Junon
22:26 Uranus revine la mersul direct
Luna nouă care se împlinește în noaptea de 5 spre 6 ianuarie ne vorbește despre
opinii care se consolidează prin credință. Faptul că ziua de 6 ianuarie are o singură legătură,
doar cu ziua de 4 ianuarie, cea care ne-a adus împlinirea unor unghiuri foarte frumoase și
care ne-a vorbit despre capacitatea de a ne împăca sau de a remedia o problemă a
destinului, face din momentul de față un reper important pentru cei care vor să se orienteze
către o altă latură a vieții. Acum, când se împlinește Luna nouă, nu doar că avem o mai
bună coordonare a ideilor, pentru ca patrimoniul pe care-l avem să fie folosit mult mai bine,
dar beneficiem și de o redresare în ceea ce privește opinia folosită împotriva celuilalt,
argumentul care trebuie să convingă și să învingă în același timp adversarul. Uranus își
revine la mersul direct după o lungă retrogradare și multe vor reuși să fie acum încadrate
corect, oamenii vor avea o altă viziune asupra vieții, una mult mai clară în așa fel încât ceea
ce vor face de acum încolo să fie corect sau cât mai aproape de propria viziune, puternic
după cum le este atitudinea, pur după cum le este credință. Teama de schimbare este un
mare paradox al acestei zile și oamenii care se lasă cuprinși de ea nu arată decât că nu au
viziune sau, dacă au avut-o, aceasta între timp a slăbit. Suntem coordonați acum de gândul
cel bun pentru că în această zi se împlinesc doar unghiuri frumoase și reperul este tot către
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o zi dominată de unghiuri frumoase. Sunt avertizați cei foarte ambițioși că unul din efectele
slăbirii tensiunii de acum, dar și a tensiunii care ne vine din evenimentele ce s-au consumat
în luna anterioară este de a merge exclusiv către compensare. Compensare este un efect
al progresului și el vine să se împlinească de la sine, dacă progresul este obținut corect.
Altfel, nu! Asta înseamnă că grija cea mai importantă a momentului este să fim atenți ce
trebuie să facem
pentru
propriul
progres și mai
puțin atenți la ce
ar
trebui
să
corectăm la alții.
Lucrul
acesta
poate fi împlinit
foarte ușor dacă
ne amintim de
evenimente
frumoase care sau consumat în
luna decembrie,
nu de cele triste.
Cu cât suntem
mai rigizi și mai
îngrijorați
de
faptul că nu putem
împlini foarte repede ceea ce ne dorim acum, când trecem printr-o relaxare astrală, cu atât
mai dificile vor fi situațiile pe care le alimentăm, confruntările pe care nu dorim să le stingem.
Așadar, putem vorbi pe 6 ianuarie și despre surprize, și despre a invoca din nou necesitatea
unor excese ca și cum acestea sunt permise și numai prin abordarea lor putem compensa.
Chiar dacă aceste persoane se justifică prin faptul că este nevoie de așa ceva, factorii
sociali, cei familiali sau cei personali nu încurajează în direcția aceasta. În caz contrar,
pornim pe frecvența negativă a anului în curs, cel care ne vorbește despre segmentare. De
această dată, însă, pentru că trecem prin Luna nouă, segmentarea predispusă de mesajele
unei zile va avea un parcurs de aproximativ o lună. Cine pornește acum cu acest gând va fi
prizonierul gândului cu pricina timp de o lună de zile și cu greu va putea să compenseze
efectele negative ale unei gafe de moment.


3:13 conjuncție Lună-Coada Dragonului
5:18 sextil Lună-Chiron
5:57 careu Lună-Uranus
8:21 sextil Lună-Venus
8:47 Luna intră în zodia Vărsător
13:16 Venus intră în zodia Săgetător
17:42 sextil Lună-Marte
Luna va trece acum prin Coada Dragonului și ne va arăta care dintre persoanele
introvertite au ajuns să adopte această atitudine (să fie interiorizate) pentru că au căutat
aspectele profunde ale vieții și care se ascund de o pedeapsă socială ori refuză să-și
recunoască o greșeală. În dimineața acestei zile Luna își va încheia tranzitul prin Capricorn
și va trece pe Vărsător aducând în centrul atenției o problemă care ne va frământa toată
ziua: nevoia de a fi susținuți. În mijlocul zilei Venus va trece pe zodia Săgetător și apare
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pentru a doua oară în această decadă senzația de eliberare de o presiune interioară.
Cealaltă a fost pe 5 ianuarie, când Mercur a părăsit zodia Săgetător și a intrat pe Capricorn.
Acum și Venus lasă în urmă semnul exilului său (Scorpion), intrând pe Săgetător. Dacă
mintea este concentrată pe idealuri precise, adică vom știi în linii mari cam ce vom face anul
acesta, în privința sentimentelor apare un element nou, suntem mai degajați, mai toleranți
cu cei din jur, vorbim mai frumos, nu mai judecăm atât de mult greșelile lor sau poate
imoralitatea în care s-au scăldat în ultima vreme. De aici apare și necesitatea de a visa, de
a considera că speranța într-o viață mai bună trece pe acolo, prin vis. Corelațiile dintre zile
ne dezvăluie faptul că momentul de acum, acest nod de eliberare de sentimentele represive,
face legătura cu ziua de 9 ianuarie, cea care aduce o relație bună a Lunii de pe final de

Vărsător. În felul acesta, înțelegem că aceste corelații nu ne dezvăluie cum anume ajungem
să primim protecția unui om mai puternic, cum vom fi ajutați de cel care ne acordă atenție,
dar știm că aceasta este nevoia cea mai puternică, una foarte intimă, una deosebit de
importantă pentru a merge mai departe ca ființe echilibrate. Dacă în a doua parte a anului
anterior nu am fi trecut prin experiențe nefericite, dacă acel interval mare a fost marcat de
conflicte ciudate, unele bazate pe încăpățânare, nici apelul la un protector nu ar fi fost acum
rezultatul fricii de încăpățânare a oamenilor răi.
Un alt element important al zilei de 7 ianuarie face trimitere la sentimentul unei
împliniri care este atinsă în etape. Primele etape s-au consumat, ca multe altele invocate în
această perioadă, în a doua parte a anului anterior. Celelalte se vor consuma de-acum și
până în mijlocul lui martie. În felul acesta, înțelegem că omul introvertit care merge spre
interior pentru a se cunoaște, pentru a descoperi că are elementele comune cu oameni pe
care îi iubește, câștigă prin acest proces, prin această abordare. Ceilalți se adâncesc în
minciună și minciuna pe care o alimentează, o hrănesc, îi va pedepsi, pentru că oamenii
mințiți se vor apăra împotriva mincinoșilor de acum chiar cu instrumentele cu care au fost
umiliți. Lucrul acesta se va întâmpla la finalul lunii mai. Astfel, ar trebui să fim foarte atenți
ce considerăm bine acum și pentru care suntem dispuși să ne mobilizam întregul patrimoniu,
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ce ne oferă cea mai mare satisfacție, care este omul puternic pe care îl luam de reper, pe
care îl considerăm susținător. Greșind, ne ducem pe un alt traseu unde susținătorul să nu
fie decât un veritabil mincinos de care să fim obligați la un moment dat să ne apărăm și
împotriva căruia să ne folosim acumulări importante cărora le era destinată o altă acțiune.
Chiar dacă nu ne aplaudă nimeni pentru responsabilitatea de acum, viața însăși ne
recompensează păstrându-ne pe un nivel al normalității dacă dovedim acum că suntem
responsabili.



11:44 sextil Lună-Jupiter
12:03 careu Mercur-Marte
19:42 conjuncție Lună-Lilith
Prin corelațiile invocate și în zilele anterioare, 8 ianuarie este una dintre cele mai
importante ale acestei perioade. Ea se evidențiază și în raport cu ultimele zile ale anului
anterior, dar și cu câteva zile ale decadei următoare, exceptând ziua de 12 ianuarie.
Momentul acesta, definit de careul Mercur-Marte, aduce prima mare confirmare a unui ideal
nou, cel stabilit în prima zi a anului 2019. Primul gând pe care îl avem va fi legat de muncă.
Omul care nu muncește nu trebuie recompensat, nu trebuie promovat, trebuie deconspirat,
iar exemplul său să nu fie urmat de nimeni. Din start, cel care pornește în acțiunile zilei cu
acest gând va deveni o persoană conflictuală, ceea ce nu este indicat, chiar dacă are
dreptate. Lucrurile se nuanțează acum, chiar dacă relația dintre Mercur și Marte este una
delicată. Gândul de a schimba nu trebuie orientat prima dată spre ceilalți, ci spre sine.
Gândul de schimbare, apărut în prima zi a anului, nu trebuie folosit ca o armă împotriva
celorlalți, ci ca un instrument de transformare, ca o platoșa, ca o protecție reală împotriva
segmentării.
Anul 2019 are
această calitate
de a fragmenta
ființa, de a o
face să creadă
că
are
de
îndeplinit
un
singur rol, o
singură calitate
și rostul pentru
care există aici,
în această lume,
dar în celelalte,
în cazul celor
conștienți
de
această
realitate, este unul singur, cel pe care îl conștientizează acum. A reduce totul la o singură
idee, la un singur traseu, la un singur motiv creează pe 8 ianuarie situații conflictuale,
tensiuni, nu doar la nivel de vorbă, cât la nivel de decizie. Omul care vrea să-i convingă pe
ceilalți că este foarte bun pe o singură direcție va fi respectat pentru această direcție, dar
marginalizat pe toate celelalte. Dacă are nevoie și de altceva în afară de ceea ce crede că
poate face foarte bine acum nu trebuie să pornească la drum cu această atitudine pentru
că își va pierde acele poziții utile pe viitor și nu le va mai recupera decât dacă va depăși cu
bine o încercare de pe finalul lunii mai care va fi legată de cea de acum. Binele de pe mijlocul
lunii martie, cel cu care există acum o corelație interesantă acum, nu poate ajuta în această
problemă, ci ajută în alte probleme ale acestei decade. Pentru că ziua de 8 ianuarie face
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trimitere la ecuația zilei de 5 ianuarie, cea care aduce, prin împlinirea trigonului VenusChiron, o confirmare frumoasă, avem toate motivele să înțelegem că tensiunea de acum
este mai curând o contracție a gândirii, rezultatul efortului pe care-l face omul care creează,
care caută, care dorește să împlinească, să clădească muncind. De aceea 8 ianuarie ne
ajută să înțelegem corect simplitatea. Doar Luna neagră veghează asupra acestui proces
pentru ca el să nu se împlinească. În seara zilei de 8 ianuarie Luna va trece prin conjuncția
cu Luna neagră și ni se pare că, fie nu avem nevoie de ajutor, așa cum am invocat, fie
vorbele goale pe care le primim din partea profitorilor, din partea oamenilor fățarnici,
reprezintă ajutorul de care avem nevoie. O stimă de sine falsă, artificială, bazată pe
aroganță, nu pe obiectivitate, susținută pe atitudine ofensivă, nu conciliantă, stă să tulbure
toată armonia zilei de 8 ianuarie.


4:23 careu Lună-Junon
18:52 sextil Lună-Uranus
21:43 Luna intră în zodia Pești
În această zi, Luna parcurge ultimul sector al zodiei Vărsător și are de trecut prin
careul cu Junon și sextilul cu Uranus. Între ultimul aspect și trecerea sa în zodia următoare
este un interval de aproximativ trei ore când Luna va fi în Perioada fără direcție. Acest lucru
se va petrece spre seară, moment în care oamenii vor fi încurajați să îți oprească activitatea,
să se gândească la ce au acumulat în timpul zilei, să își facă planuri pentru ziua următoare,
să se odihnească. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că, în general, cam acesta ar fi ritmul
în această parte a zilei, ci pentru că astăzi vom considera că ne urmărește ghinionul la tot
pasul și ne ascunde, ne izolăm. Legătura care există între această zi și ziua de 7 ianuarie,
așa cum am indicat și anterior, pune pe starea de spirit o prea mare greutate. Dacă pe 7 am
fost fericiți, vom fi și acum ca o continuitate dacă nu vom încerca sa căutăm o explicație
pentru a înțelege de ce s-a întâmplat așa. Starea de spirit va fi protecția în care vom crede
acum, nu cum s-a întâmplat acum două zile, când consideram că această protecție vine din
partea unei persoane. Cu toate acestea, gândim în perspectivă, duce mai departe planurile
bune, cele care au debutat cu trecerea planetei Venus pe zodia Săgetător din 7 ianuarie.
Lucrul acesta îl vom constata și în ziua următoare, pe 10 ianuarie, moment când se închide
cercul acestei decade. Cu toate că lucrurile par foarte simplă acum, adică depind de o stare
de spirit cu care suntem familiarizați, trăirile acestea fac parte dintr-un plan mult mai mare,
iar cadrul acesta general a fost invocat și în observațiile inserate zilelor anterioare. În mare
parte, ele sunt bune, iar azi până și cele conflictuale sunt cumva justificate de o atitudine
încurajatoare, trainică, masculină, care îi dă celui în cauză mai multă încredere în sine.
Un alt element important al acestei zile vine din libertatea confundată cu dreptul de a
rivaliza cu oricine. Confruntările de acum sunt mai intense sau au o componentă afectivă
mult prea vizibilă pentru a rămâne în zona a ceea ce putem controla. Din această cauză,
sentimentul eliberării de un complex de inferioritate, de o vină, de o acuzație, eveniment
care a fost declanșat de trecerea planetei Venus pe zodia Vărsător din 7 ianuarie, se poate
transforma acum în drepturi cerute prea tare, insistent sau într-un mod nepotrivit. Este foarte
posibil ca drepturile cerute acum să fie adjudecate, dar nu înseamnă că actul în sine este o
dreptate. Dreptatea făcută așa, adică abuziv, se va răzbuna întotdeauna. Spre seară, când
Luna va intra pe zodia Pești, gândurile se vor schimba, aceste rivalități vor fi văzute exact
așa cum sunt, adică elemente sterile, greșeli, erori. Cei care lucrează cu energia, oamenii
care, ținând cont de recomandările astrale, au produs până acum schimbări calitative în
viețile lor, vor putea să facă mai mult decât să conștientizeze o greșeală de atitudine. Vor
trece la acțiune și vor gândi că poate a sosit momentul să facă mai mult, să prindă curaj și
să-și ceară iertare de la cei față de care au greșit, chiar dacă tensiunea dintre ei s-a stins
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de mult timp. Dacă în seara acestei zile, după ce Luna va intra pe zodia Pești, se vor lăsa
cuprinși de astfel de gânduri ele vor fi active și în ziua următoare și, în felul acesta, ciclul
acestei decade se încheie într-un mod frumos și elegant. Dacă nu, își vor spune “Da, am
greșit, dar nu vreau să recunosc“, “Da, am greșit, și ce-i cu asta?“.



3:09 careu Lună-Venus
14:14 sextil Lună-Mercur
23:12 sextil Lună-Saturn
Această zi încheie ciclul primei decade a lunii ianuarie, cea care ne-a vorbit despre
voința diminuată, ne-a atras atenția asupra exceselor și ne-a pus la încercare plăcerile
vinovate. Multe din evenimentele care își găsesc acum împlinirea vor fi, la fel ca și în
celelalte zile, marcate de o ușoară indecență. Unele vor fi mai vizibile, dar asta nu înseamnă
că sunt mai grave acum. Ele sunt acum precum au fost în celelalte zile ale decadei prezente.
Momentul de față aduce o tensiune pe sentimentele neînțelese, dar și o libertate pe ceea
ce considerăm că trebuie să primim de la alții. Prin relația bună pe care Luna o are cu
planetele Mercur și Saturn, cele care pe 13 ianuarie se vor afla într-o conjuncție strânsă,
deci și acum sunt la limita toleranței acestui aspect, înțelegem că primim sugestii, informații,
sau indicii clare referitoare la un succes pe care îl putem adjudeca cel mult până în mijlocul
lunii martie. Astăzi orice element care ne bruschează ajunge până la urmă să ne și dicteze
pe ce drum să mergem, să ne agaseze cu sugestii din ce în ce mai multe prin calitatea a
ceea ce este, prin elementul bun sau rău pe care-l prezintă. În felul acesta, avem ocazia
acum să înțelegem, privind spre ceea ce ne atrage, că niciodată cantitatea nu poate înlocui
calitatea. Dacă în mijlocul zilei lucrurile acestea nu sunt tocmai clare, spre seară, când Luna
trece prin sextilul cu Saturn ajungem, cum se spune în popor, “la vorba înțeleaptă a
bătrânilor“, adică acele încurajări către modestie, responsabilitate și respect. Oricât de mult
am încerca să explicăm ceea ce ni se întâmplă acum prin altceva, tot aici ajungem, adică
se închide cercul responsabilității, ieșim din această zonă a exceselor și înțelegem mai
multe despre indecențele pe care ni le-am permis. Luna pe zodia Pești îi ajută pe oamenii
care au dovedit până acum că sunt responsabili să aibă și viziune cuprinzătoare, viziune de
ansamblu încât această atitudine să se stabilizeze, să fie mai siguri pe ceea ce li se
recomandă sau pe ceea ce li s-a sugerat până acum ca o dovadă de necontestat. Pe viitor,
când se vor întâlni cu astfel de derapaje vor știi că nu mai au nevoie de nicio dovadă și vor
sări etape de experimentare făcând exact ceea ce trebuie, ajungând la capătul drumului, la
destinație pe baza recomandărilor, nu a descoperirilor personale din aproape în aproape.
Un alt element important al zilei se referă la acumulările materiale. Această viziune
de ansamblu ne poate arăta și situațiile similare și să putem observa mai clar lângă acestea
alte încercări, să conștientizăm alte momente neplăcute care ne-au dat bătăi de cap
anterior. Doar un om puternic rezistă acestui episod de deformare a observației, doar un om
călit reușește să vadă doar ceea ce trebuie acum, adică să nu se sperie de tot ceea ce îi
apare la orizont, ci, poate, cel mult doar de câteva buruieni care sunt la câțiva metri în față
și care se suprapun peste imaginea orizontului.
Așadar, prima decadă a lunii ianuarie ne pregătește pentru adevăratele încercări ale
acestei luni cele care vor veni în următoarele două decade. Acum corelațiile dintre zile sunt
ușor de înțeles, ușor de aplicat și chiar dacă pe alocuri ne solicită abilitatea de a face
conexiuni sau poate chiar memoria, rezultatul este întotdeauna bun. Lucrul acesta nu va
rămâne, adică decadele următoare vor avea centre de putere ce nu pot manifesta față de
mintea umană atât de multă înțelegere sau indulgență. Dacă am respectat aceste corelații,
dacă nu am considerat că oricum lucrurile vin de la sine, ci trebuie să le acordăm mai multă
atenție, ține de gradul de receptivitate. Dar suntem informați că și răspunsul vine tot în
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funcție de gradul de receptivitate. Există o predispoziție generală, o permisivitate a factorului
astral față de atingerea unui grad de satisfacție sau de progres. Predispozițiile astrale rămân
aceleași și pentru omul care se află pe treapta cea mai înaltă a nivelului, dar și pentru omul
care se află pe treapta cea mai de jos a nivelului. Predispozițiile sunt pentru nivel, nu pentru
trepte, iar nivelul acestei decade este cel care ne învață să ne controlăm, să renunțăm la
excese, să recunoaștem, fie și doar față de noi înșine, greșelile pentru a nu le transforma în
comportamente indecente.
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Decada a II-a (11-20 ianuarie 2019)
Suveranitate. Episoade rele comparate cu cele bune. Iluzie.
Respect plătit. Accident. Întoarcere.

DECADA NR. 2
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

22

1-10 august

Reper negativ

12

21-30 aprilie

IANUARIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
16, 18
11
13, 18, 19
14,15,16,17,19
12
14
11, 16
13
18
12
14
12
15
12
16
11, 12, 13
17
12
11, 13
18
11
11, 20
19
12
20
19

Se impune o transformare. Este nevoie cam mediul exterior să susțină acțiunile interioare.
Forță activată prin experiența îndoieli. Ceea ce este în fața ochilor ne ajută să înțelegem ceea ce se
află în fața ochilor altuia. Legalizare prin muncă. Disciplină. Seriozitate. Circumstanțe atenuante.
Indiferență față de riscurile la care ceilalți se supun. Probleme complicate. Asocierile merg și spre
trădare, nu doar spre frumusețea relațiilor. Judecată prin raportare la curajul celor pe care iubim.
Nervozitate. Evenimentele ciudate ne vorbesc despre un eșec pe care nu îl vom întâlni niciodată.
Discuții despre putere. Ne temem că vom fi părăsiți de cei pe care îi iubim. Tranziție dureroasă. Se
discută despre câștig. Valorile personale trec printr-o criză nouă. Cel puternic devine foarte intuitiv.
Ni se pare că Perioada este de vină, nu deciziile personale. Refugiu. Emoțiile sunt scăpate de sub
control. Ne mobilizăm pentru a obține popularitate. Cerem o recompensă pentru munca efectuată în
ultima perioadă. Nu înțelegem de ce bunurile nu sunt apreciate de ceilalți după cum ne apreciem.
Factorul imprevizibil nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Elementele neclare pot fi analizate doar dacă
partenerul de dialog nu este obraznic. Cel influențabil are nevoie să accepte modificările care se
petrec în viețile celorlalți ca modele. Viața este încercată pentru a ne căli. Claritate. Se pune prea
mult accent pe rațiune. Nimic nu este echivalent cu intensitatea mirării. Avem prea multă
îndrăzneală. Performanța este criteriul de referință. Apreciem o oportunitate. Transformăm în bine
o situație banală. Răspundem corect la oferta. Revendicările bune ne vorbesc despre o constantă.
Exagerare. Teamă de cel puternic. Se caută un răspuns la o problemă mai veche. Teama de favoruri
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false. Promisiuni deșarte. Accese de furie. Pas înapoi. Ceea ce este decisiv se va schimba cât de
curând. Acumulările trebuie să aibă un echivalent în plan spiritual. Este nevoie de prietenie.
Recomandări bune. Se cere o reexaminare. Limitele sunt atinse foarte ușor. Se caută un moment de
liniște. Senzațional. Progresul este atractiv. Combinații periculoase. Confuzie. Este nevoie de un
schimb de experiență. Posibilitățile sunt reduse. Nu întârzierea este de vină, ci viteza de reacție.
A doua decadă a lunii ianuarie aduce ca eveniment principal careul Jupiter-Neptun,
cel care se împlinește în seara zilei de 13. Vorbim, așadar, despre o autoritate în raport cu
o pierdere. Știm că relația Jupiter-Neptun face trimitere la abundență, la ceea ce cerem
ridicând privirea spre cer și la ceea ce suntem în stare să obținem prin justiție pământeană.
Îmbinarea celor două face trimitere la această idee arhetipală de abundență care primește,
conform învățăturii ezoterice, un rol foarte important în creație. Relația Jupiter-Neptun va
face trimitere acum, pentru că vorbim despre un careu, la incapacitatea de a accesa această
abundență, adică la iluzia puterii, la toate efectele negative care apar în cascadă atunci când
forțăm lucrurile, la toate accidentele
la care ajungem pentru că
ascundem rănile trecutului, nu
încercăm să ni le rezolvăm. Pentru
mulți, în special pentru cei care
lucrează cu energia sau care sunt
implicați într-un proces de cercetare
spirituală a doua decadă a lunii
ianuarie reprezintă o veritabilă lecție
de maturitate. Ceea ce lipsește îi
învață, ceea ce nu au obținut îi
maturizează, ceea ce nu este permis
îi călește. Credința este elementul
definitoriu care va face diferența
între omul victorios și cel care
pierde. Lucrul acesta îl înțelegem din
corelațiile care există între decade.
Reperul pozitiv va fi către ceea ce
urmează să se întâmple în prima
decadă a lunii august, când Marte va
trece prin conjuncția cu Junon, când
apar noi posibilități de extindere,
adică, la momentul acela, multe lucruri bune sunt deja împlinite și vorbim despre o
confirmare a progresului. Reperul negativ este localizat în a treia decadă a lunii aprilie,
atunci când marte, în mijlocul zilei de 27 aprilie, împlinește careul cu Neptun. Acela este
momentul în care convingeri periculoase ne atrag atenția că poate lucrurile ar trebui să fie
luate mai ușor, oamenii să nu mai fie atât de pătimași, să nu mai lupte unul împotriva
celuilalt, să fie mai atenți la ceea ce simt. Vom vedea că acest mesaj nu se stinge cu finalul
celei de-a doua decade, ci el va fi regăsit și în vibrațiile celei de-a treia decade a lunii
ianuarie, atât prin unghiurile care se împlinesc, dar și prin corelațiile generate de mesajele
sintetice ale acestor unghiuri. Așadar, a doua decadă a lunii ne va întări convingerea că
bunurile personale devin mai valoroase dacă sunt folosite în comun și că această idee a
abundenței, în aspectul bun invocat de cel care are un patrimoniu consistent sau în aspectul
rău al celui care nu a primit ce a cerut, trebuie privit dintr-un cadru mult mai larg, pentru a
identifica acele forțe care au fost folosite în momentele trecute chiar dacă ele nu au dus
către victorie. Asta nu înseamnă că invocarea trecutului înseamnă retrăirea lui, ci
întoarcerea la episoadele neplăcute pe care de multe ori nu am dorit să ni le amintim. Putem
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să ne amintim puterea mai veche pentru a frâna sau poate a opri complet această
segmentare. Dacă puterea obținută prin bine este ținută în albia ei, toate celelalte devin
experiențe care zidesc, nu care distrug.


11:47 careu Lună-Jupiter
12:46 conjuncție Lună-Neptun
13:38 conjucție Soare-Pluton
16:09 sextil Lună-Pluton
16:22 sextil Lună-Soare
18:01 sextil Lună-Junon
Relația care există acum între forțele astrale ne avertizează că nevoia de
transformare trebuie luat în serios. Desigur, nu toate lucrurile vor rămâne la fel de grave
însă trebuie luate în considerare. Cine le ignoră va coborî nivelul și se va bucura de ceea
ce rămâne, de o disciplină impusă, de un program pe care nu dorește să-l schimbe, de o
viziune redusă asupra vieții, care trebuie să apară una exemplarăs, cuprinzătoare.
Conjuncția Soare-Pluton ne îndeamnă însă la responsabilitate. Dacă cele două astre nu sar fi întâlnit pe zodia Capricorn am fi vorbit de o altă componentă. Așa, responsabilitatea
este acum cheia universală, aceea care poate deschide toate ușile. Dacă luăm în calcul
corelațiile dintre zile, înțelegem că momentul de față pentru a-și împlini dezideratele va face
trimitere la ceea ce am invocat și în prezentarea generală a acestei decade, adică la ziua
de 13 ianuarie, cea care găzduiește împlinirea careului perfect dintre Jupiter și Neptun. Doar
nu e totul. Ziua de față face trimitere și la ecuația astrală a zilei de 18 ianuarie, cea care are
o componentă personală, emoționantă, sensibilă și care aduce o transformare împreună cu
persoana îndrăgită, cu omul cel mai iubit, cu exemplul pe care ni le-am însușit, împreună cu
tot patrimoniul care ne ajută în planurile pe care le avem. Această componentă simplă,
personală este foarte importantă și ea va fi invocată și în ziua de 18 ianuarie pentru că între
cele două există un schimb reciproc, un fel de simbioză. Ziua de 11 ianuarie mai primești
ajutor din partea ecuației astrale a zilei de 16 ianuarie, însă doar în cazul oamenilor care au
funcții publice, doar în cazul persoanelor care au stabilit deja care este planul de viitor, ce
vor face în următoarele luni sau în următorii ani. Doar de această componentă ne vom ocupa
la momentul potrivit. Acum cel mai important este să înțelegem că mesajul care vine de pe
zona publică, evenimentele ciudate care ne vorbesc despre cum ar trebui să-i înțelegem pe
oameni sau în ce direcție merg aceștia, dar și care este rolul pe care îl îndeplinim în relația
cu ei, constituie un element important al acestei perioade peste care nu putem trece atât de
ușor. Dacă ne gândim la transformare cu siguranță trebuie să o abordăm pe aceasta și în
funcție de limitele pe care ni le impun ceilalți. Acum nu ne gândim la o asociere, o vom face
mâine, nu ne gândim la recunoștința pe care ar trebui să o arătăm celorlalți, ne vom gândi
peste câteva zile, dar nici la munca pe care ar trebui să o abordăm pentru ca aceste proiecte
ambițioase pe care le avem să poată fi împlinite. Acum ne gândim doar la disciplină și la
faptul că aceasta este încadrată într-un standard, este legală, unanim acceptată, tolerată.
Un alt element important al zilei de 11 ianuarie este cel dat de subiectivitatea omului
simplu. Omul simplu se va preocupa acum de bani, de mișcare a valorilor, de forțele care
acționează asupra sa pentru a-i diminua patrimoniul, la ceea ce trebuie să dea de la sine,
ca o investiție, pentru a câștiga mai mult. Acest calcul mercantil duce spre îndoială pentru
că ceea ce se întâmpla acum nu poate să ne mulțumească, chiar dacă forțele principale ce
activează acum nu lucrează cu nemulțumirea. Prezența Lunii pe zodia Pești îi face pe
oameni să vadă mai mult decât poate sau chiar mai mult decât înțeleg. Ceea ce înseamnă
că lucrul acesta simplu devine mai mult este o povară. Pentru a ieși din încurcătură crede
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că banul rezolvă toate problemele, iar că bogații sunt întotdeauna foarte fericiți. Nici că se
putea o convingere mai greșită!


14:14 trigon Lună-Capul Dragonului
17:06 conjuncție Lună-Chiron
10:14 Luna intră în zodia Berbec
15:10 trigon Soare-Junon
21:18 trigon Lună-Venus
Cea de a doua zi a acestei decade are o foarte mare importanță pentru modul cum
gestionăm energiile acestui interval. Relația bună pe care Soarele și Junon o definitivează
acum ne atrage atenția că nu ne putem descurca singur fără prieteni, fără asocieri bune,
fără colaboratori. Pentru ca lucrul acesta să fie înțeles mult mai bine, va fi nevoie să treacă
dimineața, Luna să intre pe zodia Berbec și să se apropie de trigonul cu Venus, planetă care
a intrat de curând pe zodia Săgetător. Schimbările anunțate din 7 ianuarie, de când această
planetă și-a schimbat zodia, se regăsesc în ecuația astrală a momentului ca un îndemn la
dezvoltare, la progres, ca și cum a sosit momentul să ascultăm mult mai bine de intuiție, să
fim serioși în ceea ce ne propunem să facem. Astfel, rafinamentul, echilibrul, dreptatea care
nu invadează și nu fragmentează ne ajută să înțelegem că oamenii se ajută pentru că doresc
să se susțină, să se protejeze în fața acestui proces de segmentare atât de activă în anul
de față. Faptul că realizăm astăzi că nimeni nu este perfect va fi doar consecința unei
expansiuni, a unei dezvoltări la nivel de idee sau la nivel de sentiment. Corelațiile acestei
zile sunt ample, cele mai ample ale acestei luni. Desigur, asta nu înseamnă că ziua de 12
ianuarie este cea mai importantă a lunii, ci valoroasă pentru că aduce combinațiile cele mai
complexe, oportunitățile cele mai multe, fiind bogată în șansele de schimbare și de
redresare. Dacă prima decadă a lunii ianuarie ne-a pus în temă referitor la ce presupune
segmentarea, cea de a doua ne vorbește despre concentrarea pe centre de putere,
următoarea decadă ne va aduce în fața unor combinații mai complexe care vor fi, deopotrivă,
și mai echilibrate. Legăturile acestei zile sunt cu o jumătate de decadă, adică cu cele mai
importante zile ale acestui sector. Cu toate acestea, ecuația astrală a momentului cere ajutor
doar din ceea ce urmează să se consume pe 14 ianuarie, adică din partea sextilului MercurNeptun care este activ încă de pe acum. În rest, mesajul acesta de conciliere, armonie și
echilibru se va regăsi în multe din următoarele zile ale decadei.
În cuvinte mai simple, avem mare nevoie să ținem cont de intuiția momentului, cea
care vine printr-un mesaj transmis de un apropiat pe care îl auzim mergând pe stradă, îl
vedem la televizor, îl citim de pe internet, dintr-o carte, ajunge la noi într-un moment foarte
potrivit. Primul lucru care ne vine în minte este să renunțăm la acea rutină care ne-a obosit,
care ne-a apăsat, care ne-a îndemnat să ne folosim calitățile psihice pentru a ne apăra
împotriva unui adversar invizibil. Acum lucrurile par să se echilibreze și vedem și partea
frumoasă a relațiilor. Această parte frumoasă a relațiilor, ce se va regăsi și în mesajele
următoarelor zile, ne va vorbi despre câștig, despre control, despre modul cum apreciem
laudele venite din partea celorlalți, despre înțelepciunea de a nu risipi sau de a fi constanți
pe un traseu. Acum avem nevoie doar să fim deschiși către inspirație, doar să ne pregătim
pentru mesajul pe care îl vom întâlni pe 14 ianuarie. Pentru că momentul de față este unul
destul de intens vom fi tentați să nu acordăm o atât de mare importanță inspirației. De aceea
este important să ne impunem, să intervenim cu voința personală asupra acestor momente
pentru a nu pierde avantajul major obținute din simplificare. Cine nu va respecta acest
îndemn astral nu va merge spre simplificare, adică spre acele forțe care ușurează povara,
ci va merge către segmentare, adică va fi în consonanță cu specificul acestui an. Asta
înseamnă că previziunile astrale nu l-au ajutat, ci doar l-au informat cât de pasiv este. În
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egală măsură, va avea și o justificare a încrâncenării sale devenind sobru, adică mult prea
rigid și incapabil să vibreze la lucrurile frumoase pe care viața i le scoate acum în cale.


2:10 conjuncție Lună-Marte
11:00 careu Lună-Mercur
11:32 careu Lună-Saturn
14:26 trigon Lună-Jupiter
15:30 conjuncție Mercur-Saturn
20:58 careu Jupiter-Neptun
21:10 sextil Lună-Lilith
Astăzi se împlinește careul Jupiter-Neptun, primul din seria celor trei programate a
se consuma pe ciclul abundenței. Acest ciclu al abundenței va fi în fază descrescătoare
până în aprilie 2022, dar nu va avea tot timpul aceeași notă încordată, tensionată sau
apăsătoare ca acum în 2019. Va exista în anul următor, în 2020, o etapă împlinită de trei
sextile care va mai
tempera din pierderile
pe
care
le
vom
comporta de-a lungul
acestui an. În cuvinte
mai simple, momentul
de față aduce îngrijorări
față de consecințele
unor fapte. Dacă până
acum ne-am lăudat că
suntem ființe libere și
trebuie
să
alegem
asupra
destinului
propriu
a
sosit
momentul să ni se
spună că nu ne-a luat
nimeni
niciodată
dreptul de a alege, însă
acesta
vine
întotdeauna la pachet
cu
asumarea
responsabilității
consecințelor ce derivă
din alegerile pe care le
facem și dacă nu am
ales
s-a
întâmplat
pentru că nu am dorit să fim răspunzători de ceea ce facem. Dar careul de față are acum și
un mesaj bun. Acest mesaj se adresează cu precădere oamenilor care au căutat prin
alegerile lor să aibă armonie în relațiile personale, în familie, să nu amplifice conflictele chiar
dacă la un moment dat s-au trezit în miezul lor. Mesajul social amplu al acestui moment se
referă la cum anume răspundem la provocările sociale, situație care va duce la creșterea
patrimoniului sau la diminuarea sa. Ideea de abundență va fi acum reformulată și mulți vor
considera că s-au raportat greșit la ea, fie și-au dorit avere când ar fi trebuit să se ocupe de
altceva, fie au investit foarte mult în educația proprie și acum regretă că nu au mai avut timp
și de altele. Toate aceste elemente care susțin regretul sunt de fapt forțe care au contribuit
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la îndoiala ce și-a găsit în sufletul propriu un culcuș cald. Și altădată au avut aceleași idei,
chiar și în momentul în care au ales educația în detrimentul celorlalte elemente, câștigul
material în detrimentul celorlalte avantaje. De aceea, momentul de față ne poate aduce în
fața unui eșec care să nu se mai repete pentru că el reprezintă etapa finală. Acum mai
trecem și prin conjuncția Mercur-Saturn și evenimentele acestea ni se par ciudate pentru că
sunt povestite, explicate ca și cum ele ar fi activat pe baza unui plan. Este adevărat, pericolul
momentului este real și avem nevoie să le vedem așa pentru că va conta pe viitor cum
anume gestionăm aceste tensiuni, aceste lecții de viața. Din această cauză, prin corelațiile
acestei zile, înțelegem că echilibrul pe care ni-l dă abundența la care avem acces este și un
semn de stabilitate, dar și, deopotrivă, un factor care duce la transformare. Aceste elemente
vor permite pe 16 ianuarie să împlinim ceva important cu eforturi mici, să realizăm că
lucrurile mari sunt construite din piese mici, care funcționează perfect în echipă. Ideea de
echipă a fost mai bine conturată în ziua anterioară, iar acum înțelegem care sunt procesele
care țin această echipă într-o formă compact. Cine este atent, va vedea că tot ce-i trece prin
minte acum nu vine dintr-o noutate astrală, nu vine dintr-o noutate socială, ci este ceva vechi
asupra căruia a revenit de multe ori doar că acum pare mai clar, mai limpede. De aici
înțelegem de ce 13 ianuarie este una dintre cele mai importante zile ale lunii, deși, judecând
după intensitatea evenimentelor, ni se va părea că tot 12 ianuarie este mai importantă. De
aici și tendința de a acorda lucrurilor minore o valoare mai mare decât o au în realitate. Este
adevărat, elementele mari sunt formate din piese mici, dar acestor piese mici le crește
potențialul, puterea de influență și eficiența în momentul în care li se atribuie exact rolul pe
care trebuie să-l îndeplinească, nu mai mult. În comparație cu mesajul clar și amplu al
momentului, ceea ce ne vine din ziua anterioară trebuie să fie reprezentativ doar prin marea
bogăție a situațiilor, nu prin altceva.


3:25 careu Lună-Pluton
8:40 Primul pătrar
14:29 careu Lună-Axa Dragonului
15:12 sextil Mercur-Neptun
17:51 conjuncție Lună-Uranus
20:28 Luna intră în zodia Taur
Elementul definitoriu al acestei zile este dat de respect. Sextilul Mercur-Neptun
scoate în evidență că respectul nu vine doar dintr-o raportare la ceea ce primim și
considerăm că merită, ci și dintr-o formă de transfigurare. Respectul care vine din acest
unghi este mai curând rezultatul toleranței care ne face mai sensibili și mai puternici pentru
a ieși dintr-o criză. Transfigurarea devine, așadar, o condiție esențială pentru că dacă aceste
valori personale nu sunt raportate condescendent la valorile celorlalți creăm o criză nouă.
Ceea ce este interesant în vibrația acestei zile se deduce din legătura specială care există
cu 12 ianuarie. Astfel, prieteniile, asocierile noi, ceea ce consolidează o relație, nu distruge,
devine și semnul unui respect de durată. Cei care au primit din familie o educație sănătoasă,
care nu și-au însușit aceste elemente de acceptare sau de toleranță din mesaje populiste
sau din recomandările false ale celor care cred că se ocupă de dezvoltarea personală, vor
înțelege foarte bine că prieteniile de durată nu sunt întâmplătoare și nici nu rezistă în timp
din inerție. Ceea ce este măcinat din aproape în aproape prin critici, prin dezamăgiri, prin
absența sincerității duce în final la ruperea relațiilor. Respectul este descoperit astăzi ca
fiind liantul care a unit toate aceste piese mai mici și le-a făcut stabile, durabile, trainice.
Berbecul asigură acestor situații un fundal foarte interesant. Aspectul definitoriu al zilei de
12 ianuarie s-a produs când Luna tocmai intrase pe acest semn, iar cel definitoriu al zilei de
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14 ianuarie se împlinește pe finalul tranzitului Lunii prin Berbec. Magia acestei zile ne
vorbește despre ceea ce ne face puternici, dar și despre ceea ce îi face pe ceilalți slabi.
Ziua aduce și puțină suspiciune, pentru că Luna se află în careu la Nodurile sale și
mulți ajung la tensiuni pentru că iau totul în sens personal. Spre seară, după ce Luna va
trece pe Taur, ne vom mai liniști sau, cel puțin, așa va părea pentru că manifestările
explozive, reproșurile dispar. Chiar dacă în mijlocul zilei ne-am lăsat păcăliți de unele opinii,
atunci când ne punem în locul celor pe care-i facem răspunzători de distrugerea liniștii
realizăm că am fi făcut cam la fel.


20:47 trigon Lună-Saturn
23:13 sextil Lună-Neptun
Mijlocul lunii ianuarie este o zi de refugiu. Acum ne bazăm mult pe ceea ce s-a
stabilizat în zilele anterioare, fie pentru că este important să ne oferim un moment de liniște,
fie pentru că avem convingerea că lucrurile sunt deja încadrate, pe linia bună sau pe cea
rea. Această certitudine vine din faptul că Luna, intrată pe zodia Taur din seara zilei
anterioare, abia spre seara acestei zile va împlini două unghiuri frumoase, unul cu Saturn și
celălalt cu Neptun. Asta înseamnă că toată ziua ne vom gândi la patrimoniu, la ceea ce
avem deja, nu suntem presați să ne grăbim, nu suntem constrânși de un program, nici măcar
de cel pe care l-am stabilit anterior să ajungem la destinație, să împlinim ceva. Aflați față în
față cu propriile gânduri mulți
ajung să-și piardă încrederea
în sine, să se desconsidere,
să vadă, în mod eronat, cât de
mult greșesc, dar, mai ales,
cât de rușine cu le este cu
ceea ce reprezintă la un
moment dat. 15 ianuarie nu le
vorbește oamenilor despre
măști, ci despre plăcerea de
a-și atribui alte identități,
despre speranțe false despre
încrederea că la un moment
dat dacă ar găsi un nou statut
și aceasta i-ar salva din
nefericirea pe care nu și-o pot
înlătura altfel. 15 ianuarie
ridică această problemă a identităților pe care le pretindem sau le cerem vieții crezând că
sunt o scăpare, însă ele, în timp, vor deveni pietre de moară. Dacă în ziua anterioară multe
din evenimente au contat pentru că ne-am îndreptat atenția către decizii, acum ni se pare
că este important să ne îndreptăm către muncă. Cel care are puțin noroc sau care a scăpat
de presiunea majora impusă de careul Lunii la Axa Dragonului, va simți acum că este ajutat
de oameni dragi, de cei care îi caută periodic, îi întreabă de sănătate, care le acorda o
atenție reală problemelor celorlalți, cu respect, cu dragoste.
Spre seară, când Luna va trece prin cele două unghiuri frumoase cu Saturn și,
respectiv, Neptun, vom simți că tocmai această protecție care vine din partea celor pe care
i-am iubit și am știut să-i ținem aproape ne protejează de pericole mai mari. Dacă nu am
trece prin anul segmentării, dacă nu s-ar pune problema fragmentării ființei pe calități sau
defecte, dacă anul acesta nu am fi încercați pe drumuri pe care trebuie să le parcurgem
pentru a împărți întregul, chiar și atunci când se referă la o călătorie inițiatică, la o călătorie
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interioară, momentul de față nu ar fi oferit o astfel de soluție. Nu s-ar fi pus problema să fim
salvați de oamenii pe care i-am iubit ca și cum aceștia ar fi datori și răsplata numai așa și-o
pot arăta. Astfel, ne aflăm în fața unei încercări și mai mari decât cele parcurse în zilele
anterioare. Vedem acum dacă suntem suficient de flexibili încât să acceptăm să fim ajutați,
iar cei care ajută, la rândul lor, pot conștientiza dacă sunt suficient de flexibili încât să treacă
peste această aparență a răsplății pretinsă. Lucrurile se reglează, dar nu ca o plată, nu ca
o ștergere a unei datorii. Iubirea adevărată nu creează datorii pentru că ea nu apare între
datornici.


3:26 trigon Lună-Mercur
5:41 careu Lună-Lilith
11:10 trigon Lună-Pluton
14:08 conjuncție Lună-Junon
20:30 trigon Lună-Soare
21:13 sextil Lună-Capul Dragonului
Clarificările zilei de 16 ianuarie reprezintă o mare provocare a acestei decade. Pentru
ca vibrațiile acestea să rămână clarificări, să nu fie pretenții ori să nu fie înțelese ca orgolii,
se va face trimitere la trei experiențe pe care le-am avut în primele trei zile ale acestei
decade. Vom avea nevoie să rememorăm acum care este patrimoniul psiho-emoțional, cât
suntem dispuși să oferim celorlalți din ceea ce avem, dar și cât de mulțumiți suntem cu ceea
ce am reușit să protejăm. Această zi este o
teribilă încercare și pentru că există un factor
imprevizibil al momentului care dă mai multă
putere minciunii. Pentru că în dimineața
acestei zile se împlinește careul Lună-Luna
neagră ne trezim cu poezia învățată și ca și
cum un înger trist sau răutăcios ne șoptește
la ureche lucruri rele, îi privim pe oameni cu
suspiciune și credem că sunt capabili de
toate relele. Cei care de felul lor sunt mai
sensibili la genul acesta de presiune, vor fi
convinși că această zi scoate ce-i mai urât
din om. Curățenia pe care 16 ianuarie o
impune a fost anticipată în primele trei zile
ale acestei decade ca un episod de frică.
Iată și de data aceasta avem ocazia să
facem o corelație interesantă între
ambivalența tensiunii, cea dată de frică
versus agresivitate, pe care am abordat-o
de multe ori aici.
Un alt element important al acestei
zile este dat de subiectivitate. Ceea ce
conștientizăm că este un patrimoniu, o
persoană care ne garantează prietenia sau
ne promite un ajutor, anturajul care
recunoaște meritele, reprezintă la un
moment dat un bagaj pe care îl privim cu
prea multă încrâncenare, cu prea mult egoism și din care nu prea am fi dispuși să
împărtășim ori să dăruim. Subiectivitatea acestei zile vine din egoism, din faptul că ni se
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pare că avem drept de proprietate asupra a tot ceea ce am primit din partea vieții sau ni sa promis de către un om drag cu care colaborăm de mult timp. Cine rămâne blocat în
această zonă va avea nevoie de un patrimoniu foarte bogat pentru a se întoarce pe linia de
plutire. Gândurile acestea alimentează forțe combative și îl fac pe individ să fie respingător.
Individul care devine acum respingător va fi uitat de societate tocmai pentru că el creează
o dizarmonie cu ceea ce îi dă putere, cu elementele care definesc primele trei zile ale
decade. Lucrul acesta este înțeles dacă observăm cu atenție că ultimul aspect al zilei este
sextilul Lunii cu Capul Dragonului, aspect prin care se reușește medierea tendinței
Nodurilor. Se mediază o greșeală personală pentru a ajunge la o împlinire personală, ceea
ce este minunat. Astfel, vom sta departe de emoții tulbure, cele care ne permit să
interacționăm frumos cu ceilalți, să ne apreciem valorile, să fim simpatici. Dar, până la urmă,
toate țin și de educație, și de autoeducație, și de efortul pe care suntem dispuși să-l facem
în a descoperi elemente ascunse ale vieții. Cel care lucrează cu energia sau care se află
implicat într-un proces de cercetare spirituală va ști că aceste elemente ascunse ale vieții
nu țin neapărat de latura ezoterică, filosofică sau de cea spirituală, cât țin de simple
conexiuni pe care până acum nu le-au luat în considerare. Vor urmări legătura între emoție
și acțiune, între lucruri și ființe, între idealuri și efortul comun al celor care se aseamănă
pentru a le împlini.


0:29 sextil Lună-Chiron
2:57 Luna intră în zodia Gemeni
21:51 opoziție Lună-Venus
22:30 sextil Lună-Marte
17 ianuarie ne vorbește despre risipă. Aceasta este cea de a patra zi în care ne
întoarcem atenția către ecuația astrală a zilei de 12 ianuarie, cea care a pus accentul atât
de mult pe relații, pe respectul sau pe patrimoniul pe care îl acumulăm în raport cu o
persoană dragă. Avem nevoie însă să înțelegem că risipa vine dintr-o comandă personală.
A avea respect față de cineva nu înseamnă a face risipă de sentimente. Ar fi absurd să ne
așteptăm ca, având la bază această tulburare emoțională, să ne așteptăm să trăim într-un
mediu echilibrat, să fim protejați, iubiți. Modelul pe care-l impunem va fi reprodus și nu doar
pe termen scurt, ci chiar pe termen lung. Viața este încercată acum prin nevoia de a ne
clarifica ceea ce simțim. În cuvinte mai simple, ne întoarcem la reperul prietenie, al asocierii,
cel explicat prin acțiuni impuse sau preferate, pentru a înțelege ce anume stă la baza ideii
de risipă, pierdere sau sărăcie.
Prin ceea ce ni se întâmplă pe 17 ianuarie ne întoarcem la lucruri despre care credem
că au fost clare și le tratăm la fel de frumos sau la fel de urât ca atunci. De această dată
însă nu mai suntem copilul răsfățat lăsat singur acasă care crede că are dreptul să facă
orice pentru că nu există un adult care să-l oprească, ci participăm la o simulare a unui
eveniment de genul acesta. Suntem trimiși într-o cameră alăturată și supravegheați de adulți
îndeaproape. Asta înseamnă că deciziile pe care le vom lua acum, tocmai pentru că
beneficiază de o educație ce ne vine din ziua de 12 ianuarie, nu mai acceptă ca o greșeală
să rămână o simplă greșeală, ci ni se cere mai mult, chiar să și explicăm de ce am ales așa,
să promitem că acest model va fi dus mai departe. Cine nu va face așa, va transforma un
eveniment simplu într-un motiv de conflict, într-o tensiune care, în cascadă, va genera
modificări ale conduitei. Conduita se va modifica pentru că persoana în cauză, acuzată
direct sau indirect, simte că nu este înțeleasă, ascultată sau susținută, ci este considerată
din start vinovat de ceva. Iată cât de simplu se ajunge la situații delicate doar pentru că, din
puțină lene, nu dorim să facem mai mult.
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Lucrurile acestea pot fi mult mai simple, însă doar pentru cei sinceri. Cine minte va
crede că este o victima. Cel sincer cu el însuși va înțelege că i s-a cerut să respecte
acțiunea, să se mobilizeze pentru a fi corect, mai bun decât a fost altădată, iar dacă nu o
face, rezultatul va fi pe măsură. Și mai este un aspect care ar trebui avut în vedere. Este
posibil ca reproducerea unui comportament, poate chiar al unui model pe care l-am însușit
cu ceva timp în urmă, să conțină aceste sincope, aceste refuzuri, aceste episoade de revoltă
pe care, ca niște elevi sârguincioși, să le multiplice. Dar pentru ca lucrul acesta să fie clar și
în direcția aceasta ni se cere puțină atenție. Dacă știm sigur că acuzația nu este fondată, că
am fost impecabili, atunci în mod sigur este vorba despre un comportament negativ preluat.
În toate celelalte cazuri, nu.


3:53 careu Lună-Neptun
5:06 opoziție Lună-Jupiter
10:13 trigon Lună-Lilith
18:48 trigon Venus-Marte
22:02 conjuncție Mercur-Pluton
Unghiurile care se împlinesc acum ne oferă posibilitatea de a ne revigora, dar ne și
întoarce la un echilibru psiho-emoțională, la armonia familiei, la ceea ce consideram la
începutul acestei decade ca fiind foarte important și valoros. Vorbim pe 18 ianuarie despre
o performanță, însă această performanță trebuie să se împlinească în funcție de un criteriu.
Criteriul de referință va fi
elementul cel mai dificil al
momentului și cel care va
face diferența între oameni.
Acest criteriu de referință
este în consonanță perfectă
cu nevoia de a deține un
patrimoniu mai bogat, cu
nevoia de transformare, cu
acea subiectivitate bună pe
care am cunoscut-o la
începutul acestei decade.
Celelalte elemente, că sunt
sau nu în consonanță cu
acest criteriu de referință,
vizează elemente secundare
ale zilei de 11 ianuarie sau
ale zilei de 13 ianuarie,
celebră în toată această
perioadă. Se va resimți acum
o ușoară nervozitate, însă ea
va fi relativ ușor de controlat
sau de încadrat dacă facem
trimitere la elemente bune din
viața proprie, la armonia familiei, la relațiile frumoase cu cei dragi, la ceva frumos care ne
liniștește când este invocat sau întâlnit. Vorbim pe 18 ianuarie și despre corectitudine, dar
și despre cum anume trebuie menținută aceasta pentru a nu ne schimba imaginea în ochii
celorlalți.
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Luna se află acum în tranzit prin zodia Gemeni și ne va tenta puțin cu spectacolul
vieții, ne vom revolta sau ne vom arăta foarte buni cu cei care ne-au greșit pentru că există
spectatori. Lucrul acesta nu este bun pentru că el creează un spirit de contradicție care riscă
acum să scape de sub control, care nu poate fi evaluat corect prin ecuația astrală a
momentului și care ne păcălește că dacă am învins acum un adversar această victorie va
rămâne. Victoria pe care o obținem acum în mod abuziv agită mult spiritele pentru că toții
resimțim această nevoie de a demonstra că suntem buni, pentru toți se împlinește opoziția
Lună-Jupiter. Cel care este învins va resimți o mare frustrare și își va stabili ca pe viitor să
fie mai atent sau își va face un plan în așa fel încât să obțină o victorie clară într-o confruntare
similară. Cel care se detașează de această imagine obsedantă pe care trebuie să o avem
în ochii celorlalți reușește să rămână pe drumul corect, reușește să se echilibreze chiar cu
acele elemente complicate legate de patrimoniu sau de abundență, de ceea ce conferă unui
om statut și demnitate socială. Vor fi destul de organizați, atenți la pericolele care există în
societate, la riscuri și nu vor căuta să rănească pentru că își pot reprezenta acum în minte
cât de dureroasă poate fi o astfel de faptă. Relația care există între zilele de 18 ianuarie și
13 ianuarie este una aparte. În cele două zile Mercur împlinește conjuncțiile cu Saturn, pe
13, și cu Pluton, pe 18. Se trece de la disciplină la transformare și este important să avem
înțelegere față de omul care nu reușește să fie impecabil în acest proces de transformare
și mai greșește sau mai strică ceva. Acest traseu este parcurs de toți însă elementul
subiectivitate pe care l-am abordat și în observații inserate celorlalte zile face în așa fel încât
cel în cauză să nu-și vadă atât de bine greșelile sale, dar să le vadă foarte ușor, iar pe
alocuri disproporționat, pe ale celorlalți. Dacă tot am vorbit de multe ori de calea de mijloc,
echilibrul va veni acum acolo unde o critică aplicată unei greșeli făcută de celălalt poate fi
aplicată cu obiectivitate și în cazul propriilor fapte. Doar așa vorbim despre oameni care
reușesc să construiască relații frumoase care să fie și durabile.


2:57 sextil Soare-Chiron
3:27 careu Lună-Chiron
3:30 sextil Lună-Uranus
3:30 careu Soare-Uranus
5:40 Luna intră în zodia Rac
În general, când se împlinește careul dintre Soare și Uranus, oamenii devin foarte
agitați, nesiguri, se acuză foarte ușor, sunt instabili și conflictuali. De această dată, Soarele
trece și prin sextilul cu Chiron și am fi tentați să credem că elementele bune specifice acestei
zile vin din faptul că acest asteroid are asupra ecuației astrale a momentului un impact
major. Lucrul acesta poate fi interpretat și așa pentru că suntem ajutați de corelațiile dintre
zile. Ziua de 19 ianuarie consolidează mesaje care au venit spre noi în prima zi a acestei
decade și care vor încheia ciclul, adică cele care vin din 20 ianuarie, ultima zi a decadei.
Însă nu este totul. 19 ianuarie dinamizează un mesaj care a rămas pregnant în conștiința
individuală din ceea ce am parcurs pe 12 ianuarie, când Soarele a trecut prin trigonul cu
Junon și când ni s-a părut că putem avea control asupra tuturor relațiilor și că ne putem
permite să lansăm pretenții în sensul acesta. Prin stabilitatea momentului vedem, pe de o
parte, dacă am fost conflictuali, adică dacă suntem pe vibrația careului Soare-Uranus, sau
împăciuitori, dacă suntem pe vibrația sextilul lui Soare-Chiron. Așadar, nu putem considera
de la sine că lucrurile, în privința revendicărilor, elementul specific al acestei zile, sunt bune
doar pentru că asteroidul Chiron are un impact special asupra momentului. Sunt multe
păcate ale tinereții pe care oamenii nu doresc să le uite și care au asupra unor episoade
foarte frumoase un efect coroziv. Abordând greșit momentul frumos, adică dând mai multă
importanță aspectului coroziv, ratează etape de evoluție. Așa cum se întâmplă și acum cu
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cei care, fiind anterior conflictuali, vibrează acum în același mod, acuzațiile de atunci se
transformă acum în replici usturătoare, motivate de faptul că o succesiune nefericită a
evenimentelor i-a transformat în victime. Corelațiile astrale ne spun că decizii proaste pe
care le-au făcut la începutul acestei decade, dar care riscă să se reitereze și în ziua
următoare, pe 20 ianuarie, sunt puse pe seama faptului că trăiesc într-un mediu conflictual.
Dacă, în această ecuație, nu ar exista o corelație directă cu ziua de 12 ianuarie, nu ne-am
duce cu gândul în această zonă a relațiilor conflictuale, ci am considera că poate avem și
noi o parte de vină. Așa, am primit puterea de a ne prezenta în fața celorlalți, de a ne
modifica opinia, de a câștiga un capital de atenție și a ajunge să le folosim prost pe toate
acestea. Adesea se spune, nu doar în ezoterism, ci și din experiența comună vieții de zi cu
zi, că Dumnezeu nu-i dă omului mai mult decât poate duce. Cam despre asta este vorba în
cazul persoanelor conflictuale ce se vor remarca în 19 ianuarie. Acești oameni vor
transforma momentul de față într-un reper al segmentării ca o încercare pentru ei și pentru
ceilalți doar pentru că pot. Pentru ei momentul acesta va fi edificator pentru că ziua de 19
ianuarie, fiind legată de cea de 12 ianuarie, care are un impact teribil asupra acestei decade,
vor considera că toată această bogăție de informații reprezintă dovada faptului că au
dreptate, că ei chiar trăiesc într-un mediu conflictual, ca un trai nefericit și o viață amară și
trebuie să se apere.


2:26 careu Lună-Marte
3:46 opoziție Lună-Saturn
5:17 trigon Lună-Neptun
9:43 trigon Mercur-Junon
10:59 Soarele intră în zodia Vărsător
15:58 opoziție Lună-Pluton
19:52 sextil Lună-Junon
20:55 opoziție Lună-Mercur
Ultima zi a acestei decade se dinamizează în funcție de mesajele, bune sau rele,
aduse de fiecare dintre celelalte aparținând perioadei. Dacă anterior ne-am petrecut timpul
cu promisiuni deșarte, făcând analize stricte, fiind obsedați de trecut sau, pur și simplu,
refuzând să fim responsabili, nu vom putea face recomandări bune, depăși obstacolele de
conduită, de înțelegere sau de adaptare. Pe 20 ianuarie, înainte de mijlocul zilei, Soarele va
trece pe zodia Vărsător și, fiind în exil, îl va face pe om să se preocupe de ceea ce este
important sau de ceea ce definește elementul apreciat cel mai mult de ceilalți. 20 ianuarie
vine și cu o sfidare față de regulă, metodă, dar nu într-un mod obraznic, nu neplăcut, nu
pentru a reduce posibilitatea de exprimare, ci pentru a face relațiile interumane mai bune,
mai flexibile, pentru a depăși limitele, pentru a-i face pe oameni mai buni, mai atenți și mai
ușor de înțeles. Dacă acest moment nu s-ar fi suprapus cu trigonul Mercur-Junon,
elementele acestea complexe nu ar fi redus confuzia, pericolul, tendința spre autovătămare,
ci ar fi adus un spor de putere și în acest sector. De aceea, elementele care vin din relațiile
pe care Luna le are cu planetele Marte, Saturn, Pluton și Mercur, adică cele negative ce se
împlinesc astăzi, nu pot fi interpretate ca obstacole sau ca instrumente pe care cel în cauză
le folosește pentru a se acuza ori pentru a-și limita progresul. Acestea ar fi avut un impact
teribil exact pe direcția acestui an, cea a segmentării. Ar fi adus conflicte care ar fi creat
impresii negative, care l-ar fi secătuit pe cel în cauză de putere, ar fi făcut ca, din orgoliu,
să-și consume din rezerve pentru a demonstra ceva. Așa, pare un om inspirat auzind ceva
în jur, fiind coordonat de o forță nevăzută către o zonă liniștită sau mai puțin conflictuală și
toată această diminuare a elementului tensionat ne ajută să ne deschidem către ceea ce ne
înnobilează. În felul acesta, depersonalizarea care vine ca un element pregnant al zodiei

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

40

Vărsător să fie utilizată ca o scară pe care să urce, iar depersonalizarea să fie, de fapt,
refuzul identității terestre, refuzul orgoliului, refuzul vanității. Știm că lucrurile acestea sunt
întotdeauna foarte bune pentru un om care dorește să progreseze, să evolueze.
Din perspectiva corelațiilor, relația bună dintre Mercur și Junon ne atrage atenția
asupra faptului că pe 19 ianuarie ni s-a întâmplat ceva bun și rezultatul acesta trebuie dus
mai departe, apreciat, însă avem nevoie să renunțăm la anumite limite personale, chiar la
anumite prejudecăți pentru a face acel episod mult mai valoros decât a fost anterior. Pentru
unii, momentul acesta înseamnă regăsirea cu o bogăție pe care am avut-o dintotdeauna,
dar nu am știut, un fel de moștenire, de răsplată, dar asta după ce s-a parcurs, ca în poveștile
copilăriei, câteva încercări pe care să le fi depășit cu înțelepciune. Nu vorbim pe 20 ianuarie
de o recompensă de la sine, ci de consumarea unui episod care va rămâne în memoria
tuturor ca un exemplu de speranță că la momentul potrivit totul este răsplătit așa cum se
cuvine. De aceea, lucrurile astea par acum că se desfășoară invers, după o ordine
răsturnată în situația în care acesta este mersul real al lucrurilor de care nu am știut niciodată
sau pe care l-am uitat. Aceasta este logica pe baza căreia, întâi, apare evenimentul secret
din 19 ianuarie și apoi conștientizarea de acum.
Așadar, luând în considerare corelațiile care există între zile, putem spune că a doua
decadă a lunii ianuarie este una eminamente emoțională, dar aduce și centrele de putere
mult mai aproape de observație, deci mult mai greu de controlat. Pentru că există încă
tendința de a impune o anume presiune centrelor de putere este greu să vorbim despre o
armonie a stării de fapt, însă putem vorbim despre intenții bune ce vor fi vizibile. Decada
următoare va fi mai echilibrată din acest punct de vedere, iar multitudinea evenimentelor
astrale, chiar dacă acestea sunt în mare parte coordonate de Marte, nu oferă sentimentul
că participăm la evenimente ciudate, ci doar complexe. Dacă elementul cel mai dificil l-am
parcurs pe 13 ianuarie, multitudinea celor complexe care dau o anumită coloratură acestei
decade au venit din episoadele programate pentru ziua de 12 ianuarie. Avem nevoie să fim
foarte atenți la aceste corelații, la aceste corespondențe de consolidare și de dinamizare
pentru a acorda importanța cuvenită mesajului care trece de la o zi la alta pentru progres.
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Decada a III-a (21-31 ianuarie 2019)
Dualitate obositoare. Apel. Combinații risipitoare. Revoltă surdă.
Excese. Deviație de la un plan bun. Severitate.

DECADA NR. 3
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

8

11-20 martie

Reper negativ

7

1-10 martie

IANUARIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
27, 31
21
22, 27, 28
21
22
31
31
23
24
25, 28
24
25
29, 30
26
31
21
27
21
21, 24, 31
28
29
25, 28
29
30
25, 29
30
31
22, 26, 30
31
21

Uitare. Revendicări lipsite de substanță. Severitatea este judecată după noroc. Minciunile sunt
apreciate prea mult. Eșec. Se cere un drept la viață. Creativitate. Nevoile sunt afectate de apelul la o
perioadă ciudată. Cădere de pe scara valorilor. Sunt pierdute relații importante. Regăsirea. Oamenii
buni se stimulează reciproc. Judecată pe baza experiențelor mai vechi. Redresarea. Ne gândim la
carieră. Tranzițiile sunt ciudate și pot favoriza accidente. Este nevoie de noroc pentru a ne bucura și
a nu ne izola. Factorul dominant trebuie înțeles corect. Divergentele opinii. Îndoială. Se plasează o
idee acolo unde nu este apreciată. Educație pe baza observării și conștientizării propriilor defecte.
Șoc. Necazuri de care nu ceilalți să se facă vinovați. Probleme temperamentale. Se face o măsurătoare.
Planurile mai vechi cer să fie implementate. Este nevoie de relații noi. Prietenia trebuie să facă parte
din preferințele prezente. Subiectivitatea ne duce spre situații nefavorabile. Combinații periculoase.
Excese de putere. Probleme legate de profesie, de impunerea rezultatelor obținute prin activități
profesionale, credibilitate. Pagube colaterale. Avem nevoie de un transport. Cercetăm ceea ce nu mai
are viitor. Există o mare diferență între declarație și faptă. Suntem judecați după ceea ce putem.
Renunțare. Ceea ce este neprevăzut ține mai mult de un calcul financiar. Cădere pe scara valorilor.
Metodele optime sunt judecate doar după bunele intenții. Este nevoie de valoare. Dezordine. Puterea
cere organizare. Oamenii sunt judecați după intuiție. Ne surprinde sensibilitatea celorlalți. Veselie
stranie. Cercetare bizară. Mesajul este construit în defavoarea activităților celorlalți. Se discută despre
ofertă. Obscuritate. Ruptură. Ceea ce este senzațional este și temperamental. Probleme materiale.
Ceea ce este favorabil trebuie să fie raportat la modele străine. Vorbire ciudată. Stabilitatea depinde
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de confortul psihic al celorlalți. Complicații care vin din familie. Este nevoie de relații noi. Ceea ce
este dobândit trebuie îmbogățit cu elemente morale noi. Bună conviețuire pentru o perioadă scurtă.
Vorbele pot fi răstălmăcite, dar nu produc mari consecințe negative. Se discută despre o răzbunare,
dar nu se trece la fapte. False favoruri. Reforma. Ceea ce este perfect a fost gândit să fie perfect.
Excelență. Intuiție despre un avantaj, o superioritate, o putere. Problemele societății nu sunt și
problemele individului. Dificultăți care vin din bravură. Dușmănii gratuite. Prea mult interes pentru
bani. Mânie prostească.
A treia decadă a lunii ianuarie ne va surprinde printr-o dualitate obositoare. Unii vor
face apel la experiențele personale, alții la experiențele celor cu care s-au întreținut până
acum, însă în ambele situații avem de-a face cu combinații risipitoare. Există multă
severitate în conjuncturile astrale ale acestei decade și din această cauză ar trebui să fim
mai rezervați atunci când se pune problema adoptării unui etalon. Etalonul cel bun al acestei
decade vine din a doua decadă a lunii martie. Lucrul acesta se explică din punct de vedere
astral prin faptul că atunci Marte se află în relații bune cu Saturn și Pluton ca și cum ar vrea
să compenseze răul pe care-l traversează acum, greșelile pe care le facem în această
perioadă. Dar pentru că încercările au un magnetism mai puternic, atunci când trebuie să ni
se întâmple ceva vom fi convinși că pe acolo trebuie să treacă drumul, vom fi mult mai atrași
de prima decadă a lunii martie, cea care aduce întoarcerea definitivă a lui Uranus pe zodia
Taur. Progresul este un efort continuu, dar unii au nevoie din când în când să se oprească,
să-și mai tragă sufletul, să ia o gură de aer proaspăt fără să știe că, adesea, oprirea aceasta
pe care o consideră revigorantă este, de fapt, încercarea pe care nu pot să o depășească.
Efortul continuu este educativ, iar el este regăsit și în recomandările educaționale, și în
obiectivele culturale, cele pe care marii scriitori, marii artiști, marii oameni de cultură le au
în vedere, dar și în domeniul ezoteric. Încercările inițiatice se vor regăsi și în dispozițiile
astrale ale acestei perioade, dar mai ușor de înțeles, mai simplu de pus în aplicare. Asta
înseamnă că dacă vrem să nu batem în retragere, dacă vrem să nu ne risipim în combinații
ciudate, dar suntem în postura de a restabili activități care să dureze aproximativ două luni
de zile, să stabilim termenul limită în a doua decadă a lunii martie, nu în prima decadă. Dacă
la momentul respectiv vom vedea că demersurile stabilite acum se opresc în prima decadă
a lunii martie, va fi nevoie să facem o retrospectivă, să ne gândim în ce mod am urmărit, de
acum și până atunci, să ne păcălim, să ne justificăm sau care sunt indecențe pe care le-am
considerat în acest interval exemple de bune practici. Ignorat, falsul acesta se transformă
brusc în revoltă, iar revolta duce la confruntare. În anul 2019 confruntarea are un principal
efect: segmentarea.


0:22 conjuncție Lună-Capul Dragonului
3:49 careu Lună-Uranus
3:51 trigon Lună-Chiron
5:53 Luna intră în zodia Leu
6:14 careu Venus-Neptun
7:15 Lună plină
13:47 careu Marte-Saturn
Luna plină care se împlinește în dimineața acestei zile ne pune în fața unor probleme
de opinie care erau pe vremuri probleme de atitudine. Ce nu suntem în stare să demonstrăm
cu fapta credem că putem demonstra prin explicații. Dacă în spate nu există o faptă, o
experiență, tot ceea ce promovăm acum vine din experiențele celorlalți, apelând chiar și la
explicații pe care aceștia le-au dat, depărtându-ne și mai mult de experimentarea directă.
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Aceasta este o pedeapsă pe care individul alege să și-o aplice singur. Dacă în această zi
Luna nu ar fi trecut prin Coada Dragonului nu s-ar fi pus problema că deviația de acum să
aibă această finalitate, nu s-ar fi discutat despre un eșec pe care persoana în cauză să și-l
construiască insistent, cu meticulozitate, din aproape în aproape, fără să piardă niciun
detaliu. Lucrul acesta este susținut și de careul Venus-Neptun care pune în această
meticulozitate o frustrare acumulată într-o perioadă ciudată a vieții, nu neapărat în ultimele
luni, în ultimul an sau în ultimii ani, ci chiar de mai demult. Frustrarea răscolită acum poate
veni din perioada copilăriei, poate fi foarte veche și legată de o traumă care nu a permis dea lungul vieții individului să se exprime pe măsura voinței sale. În schema aceasta regăsim
mesaje și din partea careului Marte-Saturn, cel care ne vorbește despre experiențe negative
care au dictat prea mult judecății sau despre unele care au fost interpretate greșit. Careul
ne spune că avem mai curând experiența revoltei față de acea întâmplare decât memoria a
ceea ce a reprezentat ea. Poate ar trebui să ne oprim din această luptă cu sine și să ne
gândim că a fost mai bine că nu am făcut atunci ceea ce ne-am dorit atât de insistent, că nu
am mers pe acel traseu, că nu am primit ce am cerut. Uneori, când destinul ne oprește din
a face ceva, ar trebui să ne gândim dacă nu cumva acesta este un semn al grației divine,
un ajutor imens pentru a nu ne rătăci.

Corelațiile dintre zile acordă momentului de față o importanță foarte mare reușind să
dea impulsurilor o perspectivă mai lungă, nu de o zi sau două, ci de câteva săptămâni.
Primele răspunsuri le primim în a doua parte a acestei decade, adică începând cu 27
ianuarie. Revolta de acum ni se va părea atunci un semn de putere, considerând că dramele
au și ele un rol în a ne menține atenția trează, în a ne depărta de senzațional, în a deveni
mai practici. Devenim acum mai practici, nu trăind asemenea romanticilor, nu visând că totul
este minunat și sublim, ci depunând efort, muncind. Desigur, nevoia de practic nu presupune
refuzul părții sentimentale. Una este să fim preocupați de anumite sarcini care ocupă mult
timp și alta este să credem că facem lucrul acesta pentru că aceasta ne este condiția. Atunci
când mergem pe calea de mijloc știm că lucrurile acestea pot fi împăcate. Avem timp și
pentru muncă, avem timp și pentru a ne îndeplini sarcinile impuse, dar și pentru sine, și
pentru bucurii personale, și pentru dragoste. Cine își justifică incapacitatea de a trăi frumos
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invocând povara sarcinilor, se minte pe sine pentru că, în realitate, nu programul intens este
de vină că nu trăiesc altfel, ci un anume dezinteres. Cei care au trăit la țară sau care au avut
experiențe în acest sector au văzut că nu munca în sine aducea tristețe țăranului, ci
însingurarea. La țară, pe vremuri, pentru lucrul câmpului oamenii se ajutau între ei, iar
atmosfera era una minunată, de bucurie, de încântare, de speranță. Pentru ei munca
intensă, cea care trebuia făcută
indiferent de condițiile meteorologice,
nu a fost niciodată un obstacol în a
trăi frumos, în a simți profund. La fel
se întâmplă și cu oamenii care, deși
știu că un statut intelectual demn de
respect se obține prin studiu, prin
lectură, de la o vârstă încolo nu mai
citesc, dar se scuză invocând lipsa
timpului. Nu i-a întrebat nimeni dacă
tot ceea ce fac în timpul zilei este
impus, dacă sunt forțați să facă tot
ceea ce fac în timpul zilei. Dacă există
fie și numai o singură preocupare pe
care o aleg, de care nu sunt
constrânși să se apuce, înseamnă că,
în pofida programului încărcat, ar
avea timp să aleagă și lectura, dar nu
o fac pentru că nu vor, nu pentru că iar obliga cineva. Pentru a nu ne
depărta de explicațiile astrologice
aferente momentului, dinamizarea ne
duce către acele zile care ne vorbesc
despre putere, iar consolidarea se
face prin renunțare la patimi. Patimile
acestei decade lasă urme adânci în
conștiința individuală și vor fi regăsite
pe mai târziu și ca eșecuri în relații
profesionale, dar și într-o atitudine
greșită față de sine, față de calitățile
personale. Păstrăm echilibrul doar dacă alegem să ne îndeplinim o sarcină fără a ne gândi
ca rezultatul trebuie să reprezinte un spor de putere. El aduce însă un spor de echilibru, de
emoție profundă.


4:00 conjuncție Mercur-Coada Dragonului
4:19 trigon Lună-Marte
6:44 trigon Lună-Venus
7:12 trigon Lună-Jupiter
11:31 opoziție Lună-Lilith
14:24 conjuncție Venus-Jupiter
20:06 careu Lună-Junon
În dimineața acestei zile Mercur va trece prin Coada Dragonului și ni se va părea că
procesul retrospectiv (rememorarea a ceea ce s-a întâmplat pe finalul anului anterior sau în
primele zile ale acestui an) este foarte important pentru ceea ce avem de făcut acum. Unele
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lucruri trebuie abordate la modul acesta, în sensul că unele au nevoie de judecata
experiențelor anterioare pentru a ne ajuta să ne stabilizăm pe un proces corect, pe un
demers social de durată, dar nu toate. Nu trebuie să uităm că prima zi a acestei decade a
avut o componenta afectivă apăsătoare, cea care se va regăsi și în corelațiile active ale
acestei zile. Ni se va părea că nota dramatică este ceea ce durează cel mai mult și numai
folosindu-ne de această contracție, de această agresivitate cucerim reduta, obținem ceea
ce ar fi trebuit să o ținem cu mult timp în urmă, dar nu am avut curaj, fără a ne întoarce la
relații toxice, fără a greși. Elementul minunat al acestei zile vine din faptul că nu trebuie să
ne oprim asupra notei conflictuale. Binele vine prin respectarea opoziției, nu prin alimentarea
ei. Avem ocazia acum prin conjuncția Venus-Jupiter să înțelegem că lucrurile acestea
dramatice trebuie lăsate să se consume așa cum le este scris și că revigorarea pe care
obținem prin regăsire nu este definită de explozie.
Corelațiile dintre zile ne spun
că omul pesimist se va adânci în
convingerile sale tocmai pentru că
alimentează tensiunea, nu se
detașează de ea. Mersul vibrațiilor
astrale nu este însă acesta.
Corespondențele de dinamizare ne
arată că ținta acestei situații este
dobândirea unei imagini sociale mai
bune, însă dacă nu se respectă
momentul de explozie, ci doar ce se
întâmplă după, aceste rezultate nu
vor fi obținute. Lucrul acesta se
explică din punct de vedere astral
prin faptul că împlinirea primului
sextilul Saturn-Neptun din seria
celor trei programate a se consuma
în acest an pe faza descendentă a
ciclului ideologic cere, înainte de
toate, o evaluare corectă a ceea ce
gândim, simțim și putem face acum.
Acest ciclu a debutat în martie 1989
și se va încheia în februarie 2026. El
urmărește implementarea la nivel de
structură
socială
experiența
individului, lucrarea sa. În cuvinte
mai simple, acest ciclu ajută ca
micile lucrări ale individului să
devină mari lucruri sociale. Dacă noi
alegem prin aceste mici experiențe
personale să devenim ființe posace,
temătoare, conflictuale, să participăm la distrugerea unor etaloane sociale fără a pune în loc
ceva mai bun, atunci nu alegem să promovăm o ideologie care zidește, înalță, consolidează,
ci una a distrugerii. În această etapă a anului 2019 ideologia distrugerii are efect asupra
destinului personal, adică cel în cauză alege să facă tot ceea ce îl distruge pe el. Absența
dintr-o structură socială, absența lucrării sale dintr-un demers public produce o distrugere și
în zona socială. Marea pierdere va fi însă în domeniul privat. De aceea corelațiile sunt atât
de importante între aceste zile unde nota principală este dată de planete individuale.
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3:20 trigon Lună-Uranus
5:23 Luna intră în zodia Fecioară
13:12 careu Mercur-Uranus
14:27 sextil Mercur-Chiron
Ecuația astrală a zilei de 23 ianuarie va deveni un reper foarte important pentru ultima
zi a acestei decade. Cel puțin, așa ne spun corelațiile care există între zile, în cazul de față
având de-a face cu o singură legătură. Nu este singura zi care beneficiază de acest avantaj,
ci și 26 ianuarie are tot o singură legătură și tot cu 31 ianuarie, însă în alt sens. 23 ianuarie
nu beneficiază de o vibrație de dinamizare, ceea ce înseamnă că îndeamnă spre prudență
și interiorizare. Dacă ar fi să ne luăm doar după careul Mercur-Uranus, ne-am gândi că ziua
de 23 ianuarie este centrată pe refuz și uitare, păguboasă, de aceea nu dorim să dinamizăm
aceste trăsături, ci doar să învățăm din experiențele acestea pentru a fi mai echilibrați,
pentru a nu le repeta ca în celebrul proverb: “Frica păzește bostănăria!”. Mercur se află întro relație bună cu Chiron și beneficiem de suficient de multă luciditate sau de înțelegere
pentru că educația acestei zile să fie durabilă. Este adevărat, unii trec prin diverse necazuri,
unele pe care și le-au provocat singuri, iar altele care vin din partea comunității pentru că
dacă nu există o motivație clară, careul indicat mai sus produce efecte și acestea înțeapă
chiar dacă nu definesc ziua. Toate aceste elemente îi fac mai puternici prin ceea ce observă
și pot, astfel, deveni ei înșiși factori dominanți prin ceea ce cunosc și conștientizează.
Practic, 23 ianuarie devine un reper important pentru ultima zi a lunii ianuarie, cea care a
fost invocată și în observațiile inserate zilei anterioare, prin această experiență a maturității,
a înțelegerii propriilor defecte, a evitării conflictelor. Necazurile nu pot fi, în totalitate, evitate,
dar putem să ne străduim ca măcar o parte să nu contribuie la segmentarea specifică
acestui an.
Trecerea Lunii pe primul sector de tranzit prin zodia Fecioară ne ajută să facem
trimitere la o formă de educație bazată pe experimentare directa. Pe zodia Fecioară, Luna
îi face pe oameni îngrijorați, poate prea îngrijorați față de experiențele ce le sunt date. Apoi,
pentru că sunt prea ocupați cu această îngrijorare nu văd că devin prada favorurilor false.
Când înțeleg că se află într-o așa situație, se revoltă și devin suspicioși pe toată lumea.
Pasul următor este o formă de negație a propriilor posibilități de expresie. Vor fi atât de
convinși că au dreptate în astfel de confruntări încât nu vor fi deloc interesați să treacă peste
problemele temperamentale, peste criză de identitate, peste ceea ce i-a nemulțumit la
ceilalți. La asta se referă și careul Mercur-Uranus, iar dacă nu suntem suficient de atenți la
sfârșitul lunii ianuarie, când ar trebui să fim mai maturi și să nu credem în toate promisiunile
pentru că nu toate pot fi realizate, să devenim mai naivi pentru că ne-am consumat timpul
luptând cu morile de vânt, căutând oameni care să ne dea dreptate atunci când suntem
revoltați, căutând persoane care să ne valideze furia. În cuvinte mai simple, 23 ianuarie este
o zi de atenție pe care ar trebui să o transformăm într-o zi de educație. Cel care va reuși să
reducă divergențele de opinie, să fie condescendent față de valorile celorlalți va fi mai atent
și cu luptele pe care le declanșează acum pentru că vrea să aibă dreptate, va fi mult mai
atent cu reperele care îl atrag spre prima decadă a lunii martie, cea care, ca obiectiv, ar cam
trebui evitat. Lupta aceasta care vine din partea lui Uranus de pe zodia Berbec ridică acum
o problemă de măsură pe care, dacă o înțelegem corect, nu o vom transforma într-o
problemă de refuz ori, mai mult, într-un abuz de putere, ci vom înțelege care sunt acțiunile
ce nu trebuie repetate sau cele care ne suflă în ceafă că trebuie să ridicăm sabia. Învățătura
creștină ne spune că acela care va ridica sabia, de sabie va cădea.
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3:58 trigon Lună-Saturn
4:57 opoziție Lună-Neptun
7:44 careu Lună-Jupiter
7:48 Mercur intră în zodia Vărsător
10:31 careu Lună-Venus
15:53 trigon Lună-Pluton
21:15 trigon Lună-Junon
23:54 sextil Lună-Capul Dragonului
În dimineața acestei zile Mercur va intra pe zodia Vărsător, acolo unde are o calitate
specială (exaltarea). Lucrul acesta ar trebui să fie foarte important și pentru ceea ce vom
face în ziua următoare, pe 25 ianuarie, dar și pe 28 ianuarie, pentru că acestea sunt zilele
de dinamizare pentru momentul de față. În cuvinte mai simple, ni se pare că experiența de
viață trebuie să fie coordonată după câteva rezultate clare pe care am putea să le obținem
în ziua următoare sau după un element de putere care ar putea să întruchipeze pe 28
ianuarie
consecința
unor fapte foarte bune
investigate
de
o
comisie, de un grup. În
realitate, elementul cel
mai interesant al zilei
de 24 ianuarie vine din
faptul
că
fiecare
personaj care dorește
să se facă remarcat
acum
vrea
să
îndeplinească un rol
foarte
frumos
și
interesant în schema
personală. Unii vor
considera că pot să
facă
lucrul acesta
invocând
prietenia,
declarațiile categorice, acuzațiile care inspiră teamă sau poate chiar o subiectivitate
misterioasă. Toate aceste situații care ne duc spre extreme devin nefavorabile, încărcate de
o mare greutate și păguboase. Multe din cele care se consumă acum ne lasă impresia că
dacă nu primim ușor ceea ce cerem înseamnă că nu am cerut corespunzător, dacă nu
primim cadouri înseamnă că nu le merităm. Nu trebuie să uităm că în această perioadă
Junon se află într-un raport cu Axa Dragonului și poate media tendința Nodurilor prin Capul
Dragonului. Dacă Luna nu poate avea un impact bun asupra Axei Dragonului, prin relația
bună pe care o are cu Junon, acest asteroid îi îndeplinește aspirația de a coordona din
umbră totul. Asta înseamnă că la inițierea tranzitului lui Mercur prin zodia Vărsător
beneficiem de un ajutor din umbră prin care sunt diminuate anumite frustrări, iar relațiile
tensionate să se echilibreze. Calculele acestea sunt favorabile până la un punct, până acolo
în care ajungem să judecăm realizările celorlalți după ce ni s-a întâmplat în ultima perioadă.
Lucrurile acestea ar putea fi chiar foarte obositoare dacă nu sunt ținute sub control și dacă
nu avem în jurul nostru persoane loiale, cele care, aflate sub impactul aceluiași context
astral, nu urmăresc avantaje de moment sau să manipuleze pentru a obține favoruri pe
finalul acestei luni. Prietenia este foarte valoroasă și nu trebuie măsurată ori cântărită și nici
într-un caz expusă vicleniei ori șantajului. Din nou, educația morală ne ajută să înțelegem
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mult mai bine valențele prieteniei. Mercur din Vărsător îi face pe oameni deschiși către idei
noi, dar, având de-a face cu un mod vibratoriu fix, prea orgolioși. Pentru că de multe ori apar
anumite intervenții care perturbă viziunea clară a vieții, mulți ajung să folosească această
luciditate a minții pentru a-și valida dramele personale, fiind prea convinși că durerile pe
care le trăiesc sunt reale. Tot Mercur pe Vărsător îi poate ajuta oferindu-le soluții de
echilibrare prin idee, însă va face lucrul acesta doar dacă, luând în considerare corelațiile
dintre zile, doar în cazul celor care muncesc.


4:12 opoziție Lună-Chiron
6:06 Luna intră în zodia Balanță
7:13 sextil Venus-Lilith
9:01 trigon Lună-Mercur
14:53 trigon Lună-Soare
19:52 trigon Marte-Jupiter
Ne aflăm în fața unui moment dificil. Dacă ar fi să judecăm doar aspectele care se
împlinesc acum ni se va părea că ziua este chiar liniștită, însă ea nu poate fi izolată de
contextul decadei. În momentul în care raportăm ecuația acestei zile la cadrul general
realizăm că lucrurile se schimbă și este nevoie să apelăm la corespondențe. Combinațiile
periculoase apar, așadar, în momentul în care începem să urmărim mesajele acestor
unghiuri și identificăm care sunt legăturile ce rămân active de la o zi la alta, de la o perioadă
la alta. Corespondențele zilei de 25 ianuarie sunt către zilele de 29 și, respectiv, 30 ianuarie
pentru cele de dinamizare și către ziua de 24 ianuarie ca de consolidare. Fără a ne pierde
în prea multe detalii, toate aceste direcții care țin de demnitate sau de plăcere au nevoie să
facă trimitere către măsura pe care am conștientizat-o pe 24 ianuarie. La momentul în care
Mercur a intrat pe Vărsător am invocat, după propriile experiențe sau după propriile viziuni,
ideea de prietenie sau de relație cu o persoană care ar putea să ne susțină ori să ne ajute
fără a fi plătită, doar de drag, de plăcere, din propria inițiativă, gratis. Acum vedem dacă
aceste intenții prezentate anterior au fost bune sau nu, dacă au fost corecte sau
tendențioase. Dacă tendința aceasta de a beneficia de anumite servicii fără efort, fără a plăti
a fost un obiectiv ce viza doar un câștig material, ne vom îndrepta atenția doar către relația
bună dintre Venus și Luna neagră, aspect care, prin lăcomie, creează probleme de atitudine,
excese de putere și chiar complicații de natură profesională sau chiar abuzuri pentru că se
activează prin principiul plăcerii. Dacă ne-am bucurat că putem obține astfel de avantaje și
suntem chiar mulțumiți de lucrul acesta, relația bună dintre Marte și Jupiter ne ajută să
aprofundăm, să căutăm sensurile profunde ale vieții și prietenia aceasta care ne
îmbogățește mulțumirea să fie privită așa cum este: de o valoare inestimabilă.
Din nefericire, Luna trece acum prin zodia Balanță și chiar dacă împlinește o relație
bună cu Mercur de pe zodia Vărsător, chiar dacă suntem pe punctul de a primi informații
concrete din partea unui om drag sau prin inspirație, ne grăbim, lăsăm totul în baza altora,
la latitudinea lor ori nu ne putem hotărî. Așadar, aspectele zilei de 25 ianuarie, fie că se
referă la activitatea profesională sau la una personală, ne încearcă pe ideea de confort sau,
mai exact, pe limitele confortului pe care ni-l permitem. Momentul acesta este mult mai bogat
în evenimente decât a fost ziua anterioară, însă mult mai sărac în moralitate. Ne vom spune
de multe ori că putem evolua împreună cu cei care greșesc, chiar dacă greșelile noastre
sunt făcute pe seama lor, încurajând aceste persoane să greșească mai mult pentru ca
propriile noastre greșeli să fie ascunse mai bine sau media faptelor personale să fie mult
mai bună decât mediile faptelor celorlalți. Din nefericire pentru oamenii care își fac astfel de
calcule, media, ca valoare, nu există în realitate. Media este o noțiune care ajută ființa
umană să înțeleagă o plajă de valori. Vom avea acum în față o plajă de valori și de noi
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depinde dacă alegem rezultatele care avantajează pe toată lumea sau doar cele care ne
avantajează pe noi. Momentul de față nu face altceva decât să ne vorbească despre un
exces de putere. Știm că ziua de 28 ianuarie
scoate în evidență această formă de putere,
însă, prin expansiune, și prima jumătate a
zilei de 29 ianuarie, cea care are cu ziua de
față o corespondență interesantă, poartă
acest stigmat. La momentul respectiv Luna
va putea media tendința nodurilor însă o va
face pe baza unor impresii consolidate de pe
acum. Asta înseamnă că binele poate crește
la momentul respectiv prin reglarea trecutului,
dar nu înmulțind abuzurile, ci sporind câștigul
care ne liniștește, cel care permite o mai
ușoară împlinire a idealurilor propuse. În
cuvinte mai simple, binele pe care îl stabilim
acum, chiar dacă ni se pare cu capul spart și
cu pantalonii rupți, chiar dacă pe alocuri nu
este tangent la moralitate ne promite realizări,
iar unele dintre ele sunt chiar de durată. Peste
timp, ne vom gândi că acest caracter efemer
al câștigului de acum este consecința faptului
că am acordat o prea mare credibilitate
combinațiilor periculoase și vom dori să
acționăm în forță. Din nefericire, nu vom face
decât să apelăm la aceeași schemă
păguboasă care ne-a păcălit. Așa ajung
oamenii, care nu au curajul să privească
tentația în față și să îi spună NU, să-și consume toată puterea pentru lucruri lipsite de valoare
sau de durabilitate. Predispozițiile generale ajută pe toată lumea în mod egal, dar pentru că
procesul de autocunoaștere înseamnă creștere, progres, adică un “mai mult” constructiv, ni
se cere ca măcar să întindem mâna și să culegem roadele.


6:14 careu Lună-Saturn
10:28 sextil Lună-Jupiter
11:01 opoziție Lună-Marte
14:39 trigon Lună-Lilith
17:07 sextil Lună-Venus
18:34 careu Lună-Pluton
Acum ne aflăm în fața unor ambiții foarte mari. Unii vor fi judecați acum după ambițiile
mai vechi, însă cei mai mulți vor fi ascultați, urmăriți, se va pune mult preț pe mesajul pe
care-l prezintă, devin cunoscuți, faimoși, celebri. Cu Luna pe zodia Balanță și trecând prin
opoziția cu Marte în mijlocul zilei, metodele de lucru nu vor fi corecte, deși și această
celebritate va cere un preț. Vorbim, așadar, despre accidente din neatenție, despre abuzuri
pe care oamenii le acceptă mult prea ușor doar cu scopul de a-și atinge un obiectiv, de a
deveni importanți, de a atinge o poziție privilegiată în grupul de apartenență. Ziua de 26
ianuarie este legată, prin corespondențe, de ultima zi a lunii, ceea ce aduce o întindere
acceptabilă a acțiunilor de acum. Dacă această corelație nu ar fi mers către ziua de 31
ianuarie nu ne-am fi gândit că o simplă ambiție personală trebuie să facă parte dintr-o
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acțiune publică, dintr-o ideologie, dintr-un succes care să fie reprezentativ pentru grupul de
apartenența, ci ne-am fi gândit că sunt simple aspirații care pot fi ignorate fără să pierdem
ceva. Așa, refuzul unui individ, în situația în care acesta susține că face parte dintr-un grup,
că realizarea sa va deveni realizarea grupului, pune o mare presiune pe factorul de decizie
și duce la frământări, chiar la modificări de atitudine, la judecăți neobișnuite, poate chiar la
o pierdere a imaginii deși toți factorii care au contribuit la elaborarea acestei decizii spun
altceva.
Nu toți reușesc însă să se mențină pe această pantă ascendentă a celebrității. Astfel,
pentru unii, 26 ianuarie este o zi a decăderii, pentru că alege în cunoștință de cauză să
schimbe etalonul și uită ce au fost învățați și nu mai vor să aprecieze valorile care erau
foarte importante până de curând. De altfel, 26 ianuarie aduce și o luptă cu timpul, cu valorile
sale, dar nu la modul general, ci strict pe ceea ce ne gândim încă de dimineață că ar trebui
să facem toată ziua. Ziua este încadrată între careul Lună-Saturn și careul Lună-Pluton,
având în mijlocul să opoziția în Luna-Marte. Este clar că aceste tensiuni devin pentru mulți
repere, etaloane, certitudini. Dacă punem asupra anturajului o presiune foarte mare din
cauza acestor mesaje negative, fie că sunt rememorarea unor conflicte, întârzieri sau
acuzații nefondate, fie aparțin altora, nu facem decât să-i atragem pe ceilalți în frământări
personale pentru că acestea țin mai curând de dezordine decât de încercările specifice
procesului de purificare. 26 ianuarie ne păcălește cu această falsă purificare și din această
cauză unii ajung să renunțe la proiecte importante, să lase în urmă prietenii vechi, să uite
de promisiuni pe care le-au făcut la începutul acestei luni. Cel profund, care lucrează pentru
creșterea și dezvoltarea sa, înțelege că evoluția sa nu se poate face decât printr-un schimb
echilibrat cu cei din jur. Este adevărat, și acest anturaj trebuie să treacă printr-un proces de
selecție, dar acum este relativ ușor să avem relații echilibrate cu cei pe care îi apreciem
foarte mult. Unghiurile negative indicate mai sus ne îndeamnă să le vedem acestor oameni
pe care i-am îndrăgit sau iubit doar defectele. Avem nevoie să oprim acest flux negativ, să
fim organizați pentru a deveni mai puternici prin selecție pozitivă. Desigur, și dacă vom alege
să-i judecăm pe ceilalți vom avea aceeași putere, dar rezultatele nu vor fi la fel.


2:49 careu Lună-Axa Dragonului
7:25 opoziție Lună-Uranus
9:35 Luna intră în zodia Scorpion
20:02 careu Lună-Mercur
23:11 Ultimul pătrar
Momentul acesta aduce o revoltă foarte mare care este într-o consonanță perfectă
cu ceea ce am gândit și am urmărit să împlinim în prima zi a acestei decade, pe 21 ianuarie.
Corelațiile care există între aceste două zile țin atât de dinamism, cât și de consolidare. Cele
două zile se ajută una pe cealaltă, mesajele sunt atât de intim legate încât unii vor avea
impresia că ceea ce ni s-a întâmplat pe 21 ianuarie li se întâmplă și pe 27 ianuarie. Este
clar că această corespondență are ca principal obiectiv maturizarea individului. Dacă la
începutul acestei decade speranța putea fi explicată prin întâmplări concrete, acum totul se
petrece la interior, cu aceeași intensitate, dar fără a beneficia de un feedback imediat.
Pentru individul în cauză legătura este perfect reală, deoarece intensitatea zilei de 21
ianuarie este identică celei de acum, dar nu acesta este scopul pentru care trebuie să trecem
prin aceste experiențe. În cuvinte mai simple, la această dată nu ni se va permite, fără efecte
secundare, să ne îndreptăm atenția către aceste drame. Pe finalul tranzitului sau prin zodia
Balanță, Luna trece prin opoziția cu Uranus, cel care se află pe final de Berbec, iar pe
începutul zodiei Scorpion trece prin careul cu Mercur. În noaptea de 26 spre 27 ianuarie
Luna va trece prin careul cu Axa Dragonului și toate aceste obstacole au asupra conștiinței
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individuale un efect teribil. Unii vor considera că prin frică, constrângere sau nesiguranță se
trezesc la realitate, că aceasta este nota definitorie care leagă cele două zile, 21 de 27
ianuarie. În realitate, aceste obstacole arată diferențele între cele două zile. Pentru a
înțelege că drama de acum este diferită de realitatea dramatică a zilei de 21 ianuarie nu
trebuie decât să facem decât o simplă comparație. La începutul acestei decade aveam o
istorie care era justificată prin careul Venus-Neptun, cel care este în continuare activ, dar în
limita toleranței unghiului, iar acum avem doar un careu al Lunii la Axa Dragonului. Ceea ce
atunci
eram
o
întâmplare obiectivă
pe care o judecam cu
dramatism, acum este
doar rezultatul unei
interpretări mult prea
subiective pentru a fi
ușor de înțeles și de
ceilalți. De aceea,
relațiile proaste pe
care Luna le are cu
Uranus și Mercur duc
spre cercetări bizare,
ne
dau
comportamente stranii
sau ne încurajează să
luăm calea străinătății,
să pornim pe drumuri
ciudate, să refuzăm
opiniile celorlalți. Apoi, pentru că nu este totul, ca un ultim aspect al zilei, va trebui să trecem
și prin faza de Ultimul pătrar. Toată această presiune interioară vine pe fondul unei oferte.
Nu neapărat că ni se face o propunere, dar ne așteptăm să primim sugestii, să obținem
avantaje, să fim solicitați. Aceasta așteptare creează o mare discrepanță între posibilitățile
pe care le avem și ceea ce are nevoie societatea încât simplu fapt că timpul trece și nu se
întâmpla ceea ce așteptăm accentuează această neclaritate și ne duce către tensiune. Din
punctul de vedere al celui în cauză tensiunea de acum se leagă foarte mult de tensiunea
zilei de 21 ianuarie, însă faptele sunt complet diferite. Persoanei în cauză îi va rămâne în
conștiința această similitudine și de fiecare dată când va dori să fie subiectivă atunci când
face astfel de corelații va spune că aceste două zile au fost exact la fel.


11:51 sextil Lună-Saturn
12:18 trigon Lună-Neptun
20:48 careu Lună-Lilith
Momentul acesta este unul de mare putere, dinamism, care poate deveni la cea mai
mică greșeală și unul de incertitudine sau unul foarte obscur. Puterea de care se profită pe
28 ianuarie se poate transforma într-o mare ruptură. Fie că ne gândim la așteptări pe care
le-am avut de la începutul acestei decade, cele care sunt trimise special către anumite
persoane care acum se comporta altfel, fie pentru că știm că așa a fost programat încă din
anul anterior ca momentul de față să aducă o formă de recompensă care să nu mai poată
fi negată de nimeni, ziua de 28 ianuarie scoate în evidență probleme de natură materială.
Suntem obișnuiți în analizele pe care le facem aici să spunem că aceste probleme de factură
materiale sunt intim legate de cele de bani, de bunuri, de patrimoniu. În acest termen de
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„probleme materiale” pe 28 ianuarie sunt incluse tot ce ține de această lume, de materie.
Așadar, vorbim despre înțelegerea unui ritual de vindecare pentru corp, despre acceptarea
unui bine pe care un om dezinteresat l-a făcut pentru a spori în ochii celorlalți, pentru a avea
avantaje sociale, demnitate sau imagine publică foarte bună, pentru a ieși din lene pentru a
renunța la sentimente inferioare precum invidia. Asta înseamnă că linia de delimitare dintre
realizare și eșec este foarte subțire. Omul atent care se bazează mai mult pe rezultate proprii
va știi că momentul de față nu poate să fie unul foarte eficient decât dacă a muncit în sensul
acesta. Toate celelalte vor fi privite cu reticență ca și cum scopul lor este să schimbe optica
pentru că aduc prea mult senzațional, prea multă minciună.
Dacă în prima jumătate a
zilei lucrurile acestea legate de
compromis, de minciună nu sunt
atât de periculoase, ele indicând
anumite discontinuități sau rupturi
în demersuri care oricum nu au fost
clare sau nu au fost corecte, iar
lucrul acesta l-am conștientizat și în
zilele anterioare, cu cât ne
apropiem de sfârșitul zilei și
rămânem doar sub influența
careului
Luna-Luna
neagră,
renunțăm la bunele intenții și la
adevăr. Pentru că Luna se află
acum pe zodia Vărsător minciuna
afectează judecata, planurile de
viitor și chiar o anume conexiune
pe care un individ sensibil o are cu
un plan subtil. Astfel, minciuna de
acum poate avea conotații mult mai
mari, iar cel în cauză să fie înșelat
pe mai multe planuri. Rezultatul este lesne de dedus: nu ne vom confrunta doar cu simple
răstălmăciri ale bunelor intenții, ci chiar cu o inventare a unor argumente care să susțină
aceste elemente negative, aceste deviații și să apară în ochii celorlalți realizări majore.
Pentru a ne ține departe de lucrurile acestea negative avem nevoie să ne gândim că
niciodată un om care ne-a făcut o faptă bună nu ne-a ieșit întâmplător în cale. Binele nu
este, pentru că nu a fost și nu va fi niciodată, rezultatul unor fapte întâmplătoare. În această
lume a decadenței, a abuzurilor, în această zonă întunecată a creației a face o faptă bună
înseamnă a consuma de la tine, a face un sacrificiu, a alege în mod conștient lumina. Cei
care sunt pasionați de ezoterism știu că binele superficial, cel care pretinde o recompensă,
nu creează, ci consumă.


0:39 sextil Lună-Pluton
8:52 opoziție Lună-Junon
9:12 trigon Lună-Capul Dragonului
14:49 trigon Lună-Chiron
16:36 Luna intră în zodia Săgetător
21:22 sextil Junon-Capul Dragonului
O parte din aceste predispoziții legate de puterea abuzivă sau de puterea care ne
înalță, inserate și în observațiile aplicate zile de 28 ianuarie, se regăsesc și acum. Este
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adevărat, lucrul acesta va fi vizibil doar cât timp Luna va trece prin Scorpion, adică până în
mijlocul zilei pentru că după aceea, de pe zodia Săgetător, Luna va urmări să stabilizeze
toate aceste impulsuri și să le facă și plăcute, nu neapărat dominatoare. Dacă rezultatul va
fi în continuare dominator va fi cu atât mai plăcut, însă scopul nu va mai fi doar acesta. Dacă
în prima jumătate a zilei desconsiderăm valorile celorlalți și ni se pare mult mai interesant
să cerem, să pretindem sau să-i folosim pentru a obține anumite avantaje, în a doua parte
a zilei vorbim despre educație. Această educație va fi regăsită și pe 30 ianuarie, pentru că
ziua de 29 ianuarie este pentru ziua următoare un factor de stabilitate și consolidare. Cei
care de-a lungul acestei decade și-au însușit modele străine, vorbind ciudat tocmai pentru
a nu fi înțeleși, vor avea un confort psihic doar în prima jumătate a zilei.
Relația bună pe care Junon și Capul Dragonului o împlinesc acum, în situația în care
Luna, pe finalul tranzitului său prin zodia Scorpion a trecut prin opoziția cu acest asteroid,
aduce o echilibrare a impulsului de a dobândi, de a acumula apelând la metode nefirești.
Pentru mulți ceea ce se va petrece în a doua parte a zilei de 29 ianuarie este un moment
de sinceritate care duce la stabilitate și la obținerea unui confort psihic. O mare parte a
elementelor definitorii ale lunii ianuarie, cele care se susțin doar prin vorbe și promisiuni, cu
atât mai mult cu cât intenția celui în cauză este de a nu le respecta niciodată, sunt trecute
într-un plan secund sau anulate. Lucrul acesta se obține doar dacă există o prietenie
durabilă, doar dacă avem cu anumite persoane un schimb de experiență ce trece dincolo
de senzațional, de confort sau de avantaje imediate, doar pe baza unor sentimente
profunde. Luna din zodia Scorpion, chiar dacă aduce de fiecare dată mult rău în contextul
astral, poate picura din când în când și aceste stări durabile. Fie că este apelat sacrificiul
cel mai mare pe care persoana respectivă poate face, fie că se fac promisiuni care vor fi
susținute cu mari eforturi, lucrurile acestea bune obținute prin scufundarea ființei în durere,
nemulțumire sau drama sunt unice. Adevărat, aceasta este cea mai proastă poziție a Lunii
și dacă fapta unui om este așa cum am indicat mai sus nu înseamnă că și trăirea sa va fi pe
măsură. Omul capabil să supraviețuiască în condițiile drastice impuse de această poziție
astrală nu va fi o încântat de sacrificiul său, ci mândru de rezultat. Încântarea și mândria
sunt trăiri opuse de aceea vorbim doar de rezultate spectaculoase nu și de trăiri profunde.
Putem vorbi însă despre o inteligență a momentului care ar putea să-i facă pe cei în cauză
să treacă dincolo de aparență, să vadă ceea ce este favorabil și cumva nota aceasta
emoțională dramatică să fie diminuată. Adevărul însă doare. Oamenii care nu reușesc să
facă fapte bune în situații fără ieșire acolo nu vor suporta niciodată oglinda. Dacă ne dorim
mai mult va trebui să facem un test, o simulare, adică să ridicăm această greutate deasupra
capului pentru a vedea dacă solul în care ne-am fixat picioarele este suficient de solid să ne
susțină. Sub greutatea a ceea ce ridicăm deasupra capului picioarele se pot adânci în solul
umed și unii se pot scufunda cu totul. Binele va rămâne deasupra asemenea trunchiului, iar
ceea ce îl alimentează se adâncește și mai mult în pământ.


3:41 sextil Marte-Junon
4:49 conjuncție Mercur-Soare
12:07 sextil Lună-Soare
12:36 sextil Lună-Mercur
21:07 careu Lună-Neptun
30 ianuarie este o zi de tristețe. În primul rând, Marte împlinește un sextil cu Luna
neagră la fel cum se întâmpla și cu Venus pe 25 ianuarie, zi cu care cea de față are o
corelație interesantă. Dar ziua de 30 ianuarie nu are o corelație doar cu cea de 25 ianuarie,
ci și cu ziua anterioară, 29 ianuarie. Ideea de prietenie va fi acum răstălmăcită și unii se vor
gândi că poate ar trebui să facă mai multe sacrificii pentru ca prietenii adevărați să rămână
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în continuare în zona intimă, să aibă în continuare cu ei o relație frumoasă cum a fost și
până acum. Din nefericire, rămân active anumite complicații care vin pe recomandări
anterioare ce nu au fost respectate și care fac referire la crearea unor relații noi, la
colaboratori noi. Suntem însă ajutați de faptul că Soarele și Mercur trec acum prin conjuncție
și unii se vor gândi că experiențele pe care le-au avut de la începutul lunii și până acum sunt
importante și le vor aprecia mai mult. Se întâmpla așa ceva pentru că acest echilibru a fost
dovedit și în ziua anterioară, adică gândurile acestea frumoase de echilibru și de durabilitate
nu sunt noi. Dacă ar fi să ne referim strict la ecuația astrală a momentului am considera că
un moment de explozie temperamentală poate duce la îmbunătățirea percepției. Putem
vedea calități noi la anumiți oameni pe care nu i-am apreciat până acum și pe care brusc
să-i transformăm în prieteni și să nu simțim lipsa celor care ne-au fost până acum aproape.
În realitate, corelațiile complexe care există între zile, stabilite pe baza subtilităților astrale,
ne spun că toate aceste elemente nu rămân așa. Răstălmăcirea acestor situații înseamnă
mai mult decât a reinterpreta un mesaj, pentru că se referă și la comportament. Însă, așa
cum știm că este societatea în care trăim, acestui lucru nu i se va acorda o prea multă
importanță. Doar omul sensibil și educat va considera că pierderea unui prieten este o mare
dramă, ca și cum s-ar rupe ceva din suflet, ca și cum am pierdut ceva neprețuit. Da, prietenia
este neprețuită și nu ar trebui încadrată în dogmele societății mercantile. A ne păcăli că un
prieten nou poate umple un gol lăsat de un prieten vechi ar putea fi doar o atitudine de
moment, cea care să ne ajute să trecem dincolo de durerea resimțită, dar nu o să fie o
regulă integrată în comportament. Corelațiile care dau zilei de 25 ianuarie o prea mare
putere asupra celei de față lucrează asupra acestor elemente morale și ar putea să
reformeze judecata pe care un individ o poate avea la un moment dat în perioada de
formare. Luna neagră are o prea mare putere prin aceste corelații, atât asupra planetei
Venus cât și asupra planetei Marte, atât asupra sentimentelor cât și asupra dorințelor.
Așadar, riscul de a ajunge la complicații noi alegând prieteni care să ne distreze pe moment,
să ne lase impresia că nu am pierdut nimic de vreme ce stare sufletească este aceeași, este
unul foarte mare. Putem evita acest neajuns dacă nu rămânem blocați pe ceea ce putem
face și nici pe confortul pe care trebuie să ni-l satisfacem. Există această presiune subtilă
care ne îndeamnă să profităm de momentul de luciditate, de putere sau de expresivitate,
dar asta nu înseamnă că putem să le folosim pe acestea împotriva celorlalți. Buna
conviețuire pe o perioadă scurtă conferă beneficii pe o perioadă scurtă. La fel se întâmplă
și cu prieteniile.


2:24 conjuncție Lună-Jupiter
6:33 sextil Lună-Lilith
7:52 trigon Lună-Marte
16:16 sextil Soare-Saturn
19:36 conjuncție Lună-Venus
Ultima zi a acestei decade ne vorbește despre marile realizări la care am avut o
contribuție importantă de-a lungul acestei luni. Unii își vor închipui că au participat la mari
episoade ale societății (deși ele sunt mari doar în mințile lor), deci în continuare se simt
îndreptățiți să categorisească, să încadreze, să stabilească nivele de competențe și decizii
ori să decidă pentru ceilalți, să-i trateze pe oameni ca pe niște lucruri pe le îngrijesc, le
curăță și apoi le pun în rafturi. Este clar că de aici pot apărea dușmănii gratuite, un interes
prea mare pentru bani, pentru ideea de îmbogățire ca și cum aceasta este mult mai
importantă decât toate celelalte realizări personale, mentale ori spirituale la care am lucrat
în această prima lună a anului 2019, dar și de-a lungul anului anterior. Sextilul SaturnNeptun este primul din seria celor trei care se împlinesc în acest an și care sunt programate
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pe faza descendentă a ciclului ideologic. Ceea ce simțim trebuie să devină regulă, dar nu
ca o impunere, ci ca o schimbare în bine, ca o îmbunătățire a mediul în care trăim, ca o
conformare a creșterii, a progresului. Desigur, conotațiile acestui ciclu sunt și negative, adică
acelea care vin ca niște intervenții abuzive asupra factorului social, blocându-l la stadiul de
acum pentru a-l face pe acesta să slujească unor interese personale meschine. În această
schemă, interesul pentru bani duce la conflicte sterile, la tensiuni lipsite de înțeles și care
vor pune în dificultate ființele sincere și o sensibile. Mânia acumulată pe 31 ianuarie va fi
mult timp activă.
Un alt element important al zilei de 31 ianuarie, luând în calcul și corelațiile complexe
la care participă această zi, sunt legate de factorii de transformare. A merge mai departe pe
baza unei ideologii personale ni se va părea mult mai important decât un deziderat de grup
pe motiv că mersul lucrurilor după cum este stabilit de individ trebuie urmat îndeaproape
fără schimb de experiență, fără a face o medie. Ciclul ideologic ne ajută să lucrăm cu
principiile care schimbă destinele personale și le fac mult mai sensibile față de misiunea pe
care o au. În cazurile bune aceste destine personale împlinite fără ajutorul celorlalți reușesc
să aibă asupra comunității un impact foarte bun în așa fel încât efectul de transformare să
vina asupra tuturor. Lucrurile acestea însă trebuie privite acum, pe acest prim sextil, ca o
invitație la reforma. Ceea ce schimbăm face loc la ceva mai bun. Ceea ce oferim devine,
înainte de toate, un exemplu de bunătate care poate fi reprodus. Este clar că nu ne putem
gândi deocamdată, într-un an al segmentării, la schimbări spectaculoase fără o transformare
personală. Astfel, reforma înseamnă și a accepta că viziunile celorlalți pot fi utile îndeplinirii
unor idealuri personale pe care să le primim ca sfaturi și să nu ne mai temem că intervențiile
lor opresc particularitatea creșterii personale și că devenim asemenea lor. Din punctul de
vedere al celui care caută adevărul, acest ciclu Saturn-Neptun este unul dintre cele mai
interesante pentru că ne oferă ajutorul intermediar de care avem cea mai mare nevoie atunci
când urcăm un versant dificil. Vor fi oameni care vor refuza acest ajutor, iar aceste persoane
nu fac altceva decât să dea dovadă de prea multă bravură. Asta înseamnă ca a merge pe
calea de mijloc face din ziua de 31 ianuarie una celebră. Corelațiile care există între zile și
care dau și cele de față o notă aparte au păstrat de-a lungul acestei decade o armonie
aparte. Nu ni s-a întâmplat ca în decada anterioară când centre de putere erau foarte clar
accentuate, ci aici lucrurile au fost nuanțate, greutățile au fost distribuite relativ echilibrate
în așa fel încât mesajul lor să fie înțeles corect. Este și cazul celui de acum, al primului sextil
dintre Saturn și Neptun, din seria celor trei programate pe ciclul descendent. Așadar, să fim
echilibrați în ultima zi a lunii ianuarie pentru a avea o reprezentare corectă a ideilor ce trebuie
promovate de-a lungul acestui an, nu de a alimenta segmentarea care ne va urmări ca o
umbră până în ultima zi a lunii decembrie.
Așadar, ultima decadă a lunii ianuarie ne aduce în fața unor experiențe foarte
interesante. Dacă până acum am avut cumva o justificare adică diversitatea evenimentelor
nu a fost atât de mare la fel și concentrarea pe idealuri colective în momentul de față factorii
de transformare sunt distribuiți relativ echilibrat în așa fel încât înțelesul lor să fie ușor de
cuprins. Cu toate acestea, corelațiile dintre zile scot în evidență o formă de dualitate pe care
omul obișnuit nu o va vedea decât dacă este ajutat. De aici și semnul de severitate, de aici
și importanța majoră a dorinței. Dacă până acum nu am fost învățați să ne ținem dorința sub
control acum aceasta ne va crea probleme, va invoca situații care nu au durabilitate în
încercarea de a le face pe acestea să fie mai trainice. Există o mare severitate în ceea ce
am parcurs de-a lungul acestei decade și experiențele pe care le-am acumulat acum ar
trebui ținute mult timp în memorie. Lucrurile rele se vor produce în următoarele luni, la fel și
cele bune. Orice realizare care diminuează segmentarea este un mare câștig pentru viață.
Este adevărat, efortul este și el pe măsură și poate pe alocuri pierderile sunt și ele
însemnate, dar faptul că reușim să trecem cu bine prin această poartă îngustă, fără a ne
separa, fără a ne segmenta, este o mare realizare a vieții.
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Luna ianuarie ne-a pus, astfel, în fața unor experiențe interesante. Deocamdată am
fost familiarizați cam cu ce instrumente lucrează segmentarea de acum, dar vom vedea în
lunile următoare că procesele acestea care ne fragmentează sunt intense, unele dintre ele
chiar foarte complicate cărora trebuie de fiecare dată să le acordăm o atenție pe măsură.
Dacă am fost atenți și am urmărit corelațiile dintre zile, adică nu le-am lăsat în voia impulsului
și am dus de la o zi la alta exact ceea ce contribuie la creștere și dezvoltare împlinim cel
mai importantă condiție pentru a nu permite segmentarea. Deocamdată am făcut apel la
cunoștințele pe care le-am acumulat în ultimii ani, la experiențe pe care le-am înțeles și pe
care ni le-am explicat singuri, reușind astfel să ne depărtăm de ceea ce ne-ar putea duce
spre descurajare. Descurajarea este și ea o experiență și cei care o ascund sunt lași.
Descurajarea ascunsă a lunii ianuarie dă tonul unei segmentări obositoare pe care nu o vom
putea combate decât dacă o cunoaștem foarte bine.
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FEBRUARIE

DISTRUGERI RECUPERATE. ACHIZIȚII SLĂBITE
DE PUTERE
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Mesajele astrale pe care le vom parcurge de-a lungul acestei luni vor fi destul de
clare, dar nu la modul general, ci pe o anumită direcție, cea a distrugerii, a suferințelor
umane, a deposedării. Lucrurile acestea vor veni spre noi prin conflicte, prin drame, chiar
prin evenimente care se vor complica din nimic, în special în prima decadă. Dacă vom reuși
să trecem cu succes această decadă vom putea să înțelegem și ce anume trebuie să
recuperăm din trecut, dar și care sunt deschiderile care ne sunt favorabile în această
perioadă. Luna februarie se va remarca prin câteva evenimente astrale, unele date de
unghiuri, cum este careul dintre Marte și Pluton sau careul dintre Marte și Axa Dragonului,
iar altele de ingresuri, cum este trecerea lui Junon pe zodia Gemeni, a lui Marte pe Taur sau
a lui Chiron pe zodia Berbec. Acestea ne vorbesc despre distrugeri recuperate, adică despre
elemente negative care își găsesc acum locul în viața privată. În palmaresul anului 2019,
luna februarie aduce vibrațiile cele mai sensibile, mai delicate și mai ușor de înțeles, chiar
dacă prima sa decadă are câteva momente dure pe care nu le vom uita chiar atât de ușor.
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Decada I (1-10 februarie 2019)
Deschidere. Se rupe o înțelegere. Convingeri schimbătoare.
Eradicarea unui obicei. Patimă. Sinteze obositoare.

DECADA NR. 4
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

2

11-20 ianuarie

Reper negativ

5

11-20 februarie

FEBRUARIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
10
1
2, 8, 9
1, 3, 6, 7, 9
2
3, 4
2
3
2
2, 8
4
5
4, 7, 8
5
7
6
2, 9
5, 9, 10
7
2, 5
1
8
4, 5
1, 6
9
2, 7
10
1, 7

Puterile secrete sunt dezvăluite. Echilibru prin Investigare. Aspectele majore ale vieții se
impun. Relaxare după modele străine. Informații eronate sunt clarificate în urma unor dificultăți.
Teamă ca nu cumva viața să ia o turnură greșită. Agresivitate gratuită. Aspectul creativ are de suferit.
Imprevizibilul ne urmărește la tot pasul. Agresivitate gratuită. Prea multă pasiune. Putere în exces.
Încercăm să ascundem greșeala prin concentrare. Frică de pedeapsă. Nevoie de a străluci. Invidia este
descoperită și pedepsită. O forță supranaturală devine vizibilă. Metodele noi sunt atractive. O
modificare benefică de conduită produce efectele dorite. Ne inspirăm de la cei slabi. Suntem urmăriți
de consecințele pe care nu le-am anticipat. Echilibru prin metoda, noroc, întâmplări neprevăzute.
Mesaje dure. Invitație la liniște. Învățăm greu să ne protejăm. Curiozitate. Se urmărește o explorare
riscantă. Se anunță o luptă. Teamă de imixtiune. Succesiune. Pasiune care complică relațiile sincere.
Redescoperire. Necunoscutul sperie. Indulgență. Descurajare. Refuzul unui sprijin. Obligații. Câștig
diminuat. Combinații care simulează dreptatea. Egoism. Dorințele ciudate nu sunt semnul rezistenței
psihice. Refuz nemotivat. Aspirații blocate. Teamă de o sentință. Pregătirile pentru un eveniment
personal sunt reactivate. Binele este promovat subiectiv. Pierderea de bunuri inspiră teamă. Mișcare
compromisă de precipitare. Severitate. Munca istovitoare corodează mai mult. Fapte iraționale.
Concluzii pripite. Concepțiile superioare despre viață se raportează la individ, nu la societate.
Ghinionul ne ocolește. Se consumă un episod interesant. Întoarcerea spre sine. Refuz constructiv.
Preocupări frumoase față de viața de familie. Erori mai vechi ies la lumină. Slăbiciune. Teama de
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despărțire. Predare. Problemele personale par mai importante decât problemele celorlalți. Farmec
ciudat. Refuzul oricărei autorități. Impunere. Discuții despre putere. Tensiune. Surmena rea este
ascunsă. Acumulări ciudate. Se glumește pe seama celui slab. Sentimentele nu sunt sincere. Rușine.
Perseverență într-o problemă minoră. Compromisuri periculoase. O descoperire pune în dificultate
ceea ce știam despre un apropiat. Strălucirea este falsă. Tensiunea se acumulează de la sine. Griji.
Izolarea este o mare tentație. Subiectivitatea este preferată. Se fac planuri de viitor.
Prima decadă a lunii februarie ne vorbește despre deschidere. Toate provocările pe
care trebuie să le parcurgem acum sunt în consonanță cu elementele destinului, referitor la
ceea ce ar trebui să facem în raport cu ceilalți, cu oameni dragi, cu persoanele care au
rămas în jurul nostru, care nu ne-au abandonat pentru că nu au vrut, nu pentru că nu au fost
îndepărtate. Unghiurile care se împlinesc acum sunt dure, unele dintre ele chiar ciudate,
marcate de o agresivitate ușor vizibilă pe care individul și le va arăta înainte de toate lui
însuși. Vorbim, așadar, despre autovătămare, despre decizii adoptate împotriva propriei
persoane, împotriva propriului destin, împotriva a tot ceea ce este echilibrat și progresiv.
Pentru unii momentul acesta înseamnă eradicarea unui avantaj, deci întoarcerea la o formă
de sărăcie pe care au considerat-o întotdeauna cauza celor mai mari probleme ale acestei
perioade. Astfel, ne vom întâlni din nou cu patimi, dar lucrul acesta nu va fi un impediment.
Tot ceea ce este apăsător sau care a venit spre noi cu scopul de a ne constrânge sau de a
ne depărta de scopul inițial ne va ajuta să înțelegem contextul în care ne aflăm. Este
adevărat, sintezele acestea sunt puțin cam obositoare, dar rezultatul va fi pe măsură. Ultimul
sector de tranzit al asteroidului Junon pe zodia Taur ne ajută să vedem care sunt relațiile pe
care ne putem baza de acum încolo, care sunt forțele specifice acestei perioade de care ne
putem folosi pentru a nu decădea. Luna februarie este de altfel și ultimul sector pe care
Uranus îl parcurge pe zodia Berbec. Pe 6 martie va intra pe zodia Taur de unde nu se va
mai întoarce, decât după ce-și va încheia ciclul de aproximativ 8 decenii, ceea ce înseamnă
că anumite frământări legate de idei, concepții, educație, orientare sau anumite preferințe
care sunt sau nu încadrate în anumite ideologii nu vor mai fi în continuare elemente care să
ne dea de furcă. Dacă prima decadă vine cu acest mesaj al conștientizării, având ca reper
pozitiv ceea ce s-a întâmplat în mijlocul lunii ianuarie, adică de a învăța din greșelile proprii,
fie ca reper negativ prin ceea ce se va consuma în decada următoare, adică să privească
noutatea prin nesăbuințele tinereții, cu naivitate, cu impulsivitate, celelalte ne vor arăta că
pașii mici sunt întotdeauna de preferat. Această experiență va fi foarte importantă pentru
ceea ce va însemna revenirea lui Uranus pe zodia Taur din mijlocul primei decade a lunii
martie.


0:33 trigon Lună-Uranus
1:06 careu Lună-Chiron
2:47 Luna intră în zodia Capricorn

În noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia
Săgetător și va intra pe Capricorn. Corelațiile dintre zile ne vorbesc despre un arc peste timp
prin puteri mari care se dezlănțuie acum și care vor lega momentul prezent de ultima zi a
acestei decade. Știm că ultima zi a decadei în curs este cea mai bogată în evenimente și
aduce un episod foarte interesant, împlinirea careului dintre Mercur și Junon înainte ca
protagoniștii să-și părăsească semnul și să treacă, Mercur, pe zodia Pești și, Junon, pe
zodia Gemeni. Asta înseamnă că momentul de față poate fi pentru mulți unul de tristețe
pentru că face trimitere la episoade despre care nu știu dacă sunt încă pregătiți. În
consecință pornesc în cercetare, se gândesc că poate aspectele majore ale vieții nu au fost
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abordate așa cum trebuie și urmăresc să atace un obiectiv. Metodele pe care le vor folosi
de acum și până pe 10 februarie vor defini rezultatele pe care le vor primi până la finalul
acestei luni. În mod firesc, cam așa se întâmplă cu toate situațiile pe care le parcurgem și
care au integrate o componentă a proiectelor pe termen scurt. De această dată proiectele
doar par pe termen scurt pentru că ele nu sunt toate așa deoarece, prin calitatea de rampă
de lansare pe care a doua decadă a lunii februarie o are, ele merg până spre finalul lunii
iunie și prin intermediul acestei decade chiar către luna noiembrie, dar acum nu vedem atât
de departe și credem că tot ceea ce este activ trebuie să fie și scurt pentru că altfel nu se
împlinește. Asta înseamnă că aspectele majore ale vieții se impun chiar dacă acum o fac
prin metode mai puțin convenționale. Unii vor considera că izolarea, atracția către o zonă

ascunsă a vieții este semnul că a sosit momentul să se ocupe de ei înșiși, să se relaxeze,
să oprească tot ceea ce au făcut până acum pentru a se apuca de ceva foarte serios, dar
mic, mai puțin intens sau plăcut. Nu este momentul să oprim toate aceste impulsuri sau
proiecte pentru că avem, înainte de toate, obligația de a fi conștienți de ceea ce alegem, de
ceea ce facem. Aspectele majore ale vieții se strecoară acum printre micile plăceri, dar nu
pentru a se anula, nu pentru a fi schimbate ori refuzate, ci pentru a face acele elemente mici
și personale să fie, la rândul lor, puternice. Pentru că avem o Lună pe zodia Capricorn,
există și tendința de a renunța la o realitate personală pentru a construi o realitate socială.
Cel care nu este atent, și nu-și lasă elementele personale să crească prin putere, chiar cu
riscul de a fi văzute și analizate de cei pe care nu-i apreciază, pornesc încă de la începutul
lunii februarie într-o segmentare tristă. Există și segmentări fericite, cele care au asupra
individului un efect chimic, precum un drog, precum cafeaua sau un alt stimulent, adică aduc
o trăire intensă și plăcută pe moment după care dispar brusc. Nu este cazul acum.
Segmentarea în cazul acestor persoane este nefericită și se susține acum pe teama că
poziția pentru care am făcut acest sacrificiu este pierdută. Pentru că această prima zi a lunii
februarie își îndreaptă atenția către ziua următoare, 2 februarie, dar și către ziua de 8
februarie și către cea de 9 februarie, pentru dinamizare, faptul că acum suntem lăsați cu
propriile gânduri, să decidem singuri după cum considerăm, după cum gândim, reprezintă
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un simplu abandon al unor demersuri, nu începutul sfârșitului, așa cum vom considera
acum.


5:19 careu Marte-Pluton
8:42 sextil Lună-Neptun
8:58 conjuncție Lună-Saturn
22:14 conjuncție Lună-Pluton
23:12 careu Lună-Marte

Corelațiile acestei zile sunt multiple, intense, la fel de intense precum au fost, spre
exemplu, cele din 12 ianuarie. Careul dintre Marte și Pluton nu este un aspect ușor de
parcurs, nu va fi niciodată un element care trebuie privit cu superficialitate sau căruia să i
se lase libertatea de a acționa pentru că efectele sale au întotdeauna o componentă
distructivă. Relația negativă de acum dintre Marte și Pluton ne vorbește despre o
descurajare care trebuie neapărat să producă un efect, care caută o justificare, adică despre
o formă de autoagresiune care ar trebui (deși este greșit) să fie privită de cei din jur ca o
înțelepciune de viață. Duritatea cu care unii oameni obțin anumite avantaje nu trebuie să
reprezinte un model. Cel care a obținut ce și-a dorit prin agresivitate își va dori mai târziu și
mai multe provocări la fel cum se întâmplă în sporturile agresive. Multitudinea corelațiilor ce
leagă această zi de multe zile ale acestei decade ne vorbește despre implicațiile acestei
agresivității și despre cât de departe ne poate duce această confruntare cu sine. Dacă
alegem această cale a agresivității, a rezultatelor obținute printr-o luptă încrâncenată vom
obține efecte, iar acum ele vor fi mulțumitoare, însă pe viitor, nu. Corespondentele de
dinamizare pentru această zi sunt zilele de 3 și, respectiv, 4 februarie. Dintre aceste două,
doar ziua de 3 februarie, cea care conține un careu între Venus și Chiron și care anulează
această componentă spirituală a luptei, această sublimare agresivității, oferă un feedback,
dă un răspuns imediat pentru că ziua de 4 februarie e oferă un altfel de ecou. Pe 4 februarie
Venus va intra pe zodia Capricorn și ne va ajuta să înțelegem că undeva acolo în suflet
există valori care au fost ignorate și suntem atrași către acest sector tocmai pentru a le
descoperi. Vom înțelege la momentul respectiv că nu le descoperim prin luptă, chiar dacă
mesajele dure ale momentului ne vor îndrepta către acest sector, ci prin toleranță, prin
meditație asupra vieții personale, asupra trecutului. Așadar, ziua de 2 februarie ne vorbește
despre o formă de creativitate la care ajungem pe baza metodelor vechi, adică printr-o
confruntare, cu duritate, prin nerv și prin agresivitate pentru a obține rezultate imediate, deși
adevăratele valori pe care le putem obține acum renunțând la această atitudine sunt mult
mai importante și mai durabile. Prin luptă obținem confirmarea faptului că suntem în
continuare activi, vii, că dorințele ne sunt în continuare foarte active și ne mobilizează în
continuare suficient de mult încât să putem rămâne eficienți. Nu încape îndoială că ziua de
2 februarie este o zi de putere, însă la putere nu este indicat să se ajungă oricum. Cea mai
importantă zi a acestei decade este ziua de 10 februarie, cea pentru care ne-am pregătit cu
gânduri personale, într-un mod intim, greu de împărtășit celorlalți, încă de ieri. Avem nevoie
să ținem cont de aceste corelații pentru că ele ne ajută să oprim această autodistrugere,
această segmentare care face din 2019 un an de graniță.
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1:41 Trigon Venus-Uranus
6:34 conjuncție Lună-Coada Dragonului
8:50 careuVenus-Chiron
9:47 trigon Lună-Junon
12:53 careu Lună-Uranus
13:34 sextil Lună-Chiron
15:03 Luna intră în zodia Vărsător
23:54 sextil Mercur-Jupiter

Ziua de 3 februarie conține un mister. Corelațiile dintre zile arată că există o
comunicare intimă și secretă cu ziua de 2 februarie, cea care este implicată în atât de multe
corelații la nivelul acestei decade. Asta înseamnă că plăcerea de a ne bucura de avantaje
mici, de un succes social, cel care vine din trigonul Venus-Uranus, este, prin faptul că Luna
trece peste Coada Dragonului, semnul că primim o răsplată, una bună, plăcută și
deconectantă. Asta nu înseamnă că acesta este țelul zilei de 3 februarie. Pentru faptul că
Venus va trece prin careul cu Chiron suntem avertizați că ne aflăm în fața unor întâmplări
care ne pot mobiliza prin rău,
care ne pot distrage atenția de
la lucrurile simple și profunde,
de la ceea ce este esențial de
înfăptuit acum, doar pentru că
altele mai ochioase, mai
strălucitoare,
mai
bine
aranjate ne atrag ușor atenția.
Luna își încheie tranzitul sau
prin zodia Capricorn în
mijlocul zilei și a doua parte a
zilei nu ne va mai ajuta cu
această responsabilizare, nu
vom mai avea suportul unui
for interior, ci ne vom susține
doar pe concluziile la care am
ajuns, fie ele agresive sau
nonviolente, fie ele active sau
pasive. Rolul pentru care
există o relație secretă între
zilele de 3 și 2 februarie vine
să
susțină
necesitatea
sublimării
agresivității.
Suntem avertizați că dacă
această agresivitate nu este
sublimată,
ziua
își
va
desfășura procesele sale,
ceea ce are programat, prin
satisfacție și încântare, dar
pierzând un traseu moral și
spiritual. Dacă la nivel comun o minciună, un compromis mic pe care-l facem pentru a ne
păstra în această zonă a confortul ni se pare lipsită de pericol, la fel cum pe zona publică
un mic și suav compromis ne lasă impresia că ne împăcăm cu un adversar și vor dispărea
conflictele viitoare, la nivel spiritual, componentă absolut esențială în anul 2019 care ne va
salva din multe pierderi, acest compromis mic înseamnă o fisură într-o zonă care trebuie să
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fie perfect compactă. Tocmai de aceea vibrațiile zile de 3 februarie se concentrează strict
pe ceea ce pornește din 2 februarie, deși poate ar trebui să facă trimitere și către ziua de 5
februarie, când Mercur va trece prin conjuncția cu Luna neagră și când aceste încercări ar
putea fi cumva încadrate într-o schemă ai eficienței, folosindu-ne de satisfacția și de
disponibilitatea pe care o resimțim acum, pentru a diminua efectul negativ, sau către ziua
de 7 februarie, când Marte va trece prin careul la Axa Dragonului, adică să adunăm acum
bani albi pentru ziua neagră de 7 februarie. Aceste corelații sunt sacrificate în favoarea unui
pas major pe care ar trebui să-l facem în a ne păstra această componentă spirituală. Dacă
ne folosim toată puterea pentru a ne păstra moralitatea, echilibrul, chiar dacă tentațiile sunt
foarte mari, nu va mai fi nevoie să ne pregătim pentru cele două zile indicate mai sus pentru
că avem încă de pe acum ceea ce ne va ajuta atunci, fără a fi nevoie de vreo pregătire.
La nivel comun, 3 februarie va fi reprezentativă în cadrul decadei pentru faptul că ne
incită către schimbul valorilor. Pentru unii acest schimb al valorilor se transpune sub forma
cumpărătorilor, a schimbărilor făcute în casă, în familie, în relații pentru o reîmprospătare.
Schimbările sunt de fiecare dată bune și mulți își pierd capul, mulți cred că scopul în sine
trebuie apreciat și ajung la derapaje comportamentale, apreciind satisfacția personală mai
mult decât altceva, bunurile materiale în defavoarea relațiilor. Și de această dată însă aceste
derapaje sunt periculoase. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un
proces de cercetare spirituală să vor vorbi de astăzi despre propriile greșeli. Dacă nu sunt
încă maturi sau dacă nu s-au stabilizat încă pe o cale, se vor teme de propriile greșeli, vor
fi atât de îngrijorați prin obsesia lor, prin impecabilitate. Absența maturizării le creează acum
impresia că teama de greșeală merită mai multă atenție decât acțiunea în sine. Și ființele
spirituale greșesc. Și sfinții au făcut greșeli. Acțiunea este întotdeauna superioară
nonacțiunii.


0:29 Venus intră în zodia Capricorn
23:03 Lună nouă

Trecerea lui Venus pe zodia Capricorn în noaptea de 3 spre 4 februarie aduce o
schimbare importantă a acestei decade. Prin faptul că părăsește zodia Săgetător, cea care
i-a oferit acestei planete o strălucire aparte, iar oamenilor un gust pentru eleganță,
rafinament, către ceea ce strălucește, către ambalaj, și trece pe zodia Capricorn, acolo unde
va fi extrem de atentă la contur pentru ca elementele conținute, interiorul, să fie protejat,
face din acest eveniment astral unul de o importanță majoră pentru echilibrul spiritual al
acestei decade. Și ziua din 4 februarie simplifică lucrurile, în sensul că folosește doar o
singură corelație pentru dinamizare (5 februarie) și două zile pentru consolidare (2 și 8
februarie). De aici înțelegem că această componentă a interiorizării, a echilibrului, a
detașării, este în principal o invitație la liniște, dar și la investigare. Avem nevoie acum să
investigăm ce anume ne protejează, ce ne ține departe de pericole, ce ne ajută să fim mai
puternici prin ceea ce deținem nu prin ceea ce urmează să obținem. Există acum o atracție
către o realitate fără echivoc, cea care nu poate fi contrazisă, nu poate fi legată sau
înlăturată. Și aici există un pericol, acela de a cădea în materialitatea ei, de a fi mult prea
atașați de tentațiile acestei lumi, de a ne opri această evoluție minunată prin segmentare.
Cel care va reuși să se mențină pe această linie a echilibrului, adică să fie capabil să vadă
ce are și ce poate să facă, dar să nu-și distrugă speranța, rămâne cu o curiozitate
interesantă după această zi. Lucrul acesta vine din faptul că Venus de pe Capricorn face o
combinație interesantă cu Luna nouă ce se va împlini spre sfârșitul zilei pe zodia Vărsător.
Ceea ce avem ne ajută și ne definește, dar nu poate să anuleze ceea ce sperăm să obținem,
nu poate distruge visul. Luna nouă din Vărsător ne ajută acum să visăm foarte mult, dar nu
către destinații riscante, nu către cauze pierdute, nu doar de dragul de a visa și existența
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visului în sine, fără să aibă un conținut, să fie considerată o luptă împotriva materiei, ci printro raportare la un etalon superior. Fără această Lună nouă de pe zodia Vărsător trecerea lui
Venus pe Capricorn ar fi părut precum formațiunile din zona Dobrogei, acei munți vechi care
acum au înfățișarea unor dealuri înalte. Prin adăugarea acestei componente, prin Luna nouă
de pe zodia Vărsător, munții aceștia care au o bază solidă devin Bucegi sau Ceahlăul. Dacă
ne referim la durabilitatea valorilor acestea sunt la fel de puternice, la fel de bine conturate.
Venus pe Capricorn este un aspect bun pentru toată lumea din acest punct de vedere, dar
pentru cei care au idealuri înalte, Luna nouă de pe zodia Vărsător îi ajută să și le
împlinească, desigur nu oricum, ci prin bazele pe care le au, prin ceea ce dețin deja. Astfel,
orice ideal care nu este legat acum de o bază devine un avion care zboară spectaculos, dar
care stă în aer atât timp cât are combustibil. Vârful muntelui ține idealul întins o perioadă
mult mai mare pentru că baza acestuia este foarte solidă.


2:43 conjuncție Mercur-Lilith
4:34 sextil Lună-Jupiter
8:15 conjuncție Lună-Lilith
9:10 conjuncție Lună-Mercur
15:49 sextil Lună-Marte

Conjuncția lui Mercur cu Luna neagră ne vorbește despre idealuri false. Aceste
idealuri false, dacă privim corelațiile care există între ziua de 5 februarie și celelalte, fac
referire la relația individului cu grupul de apartenență, dar nu la modul general, nu ca un tot
unitar, ci strict legat de idealul său. Mulți consideră că atunci când trebuie să pornești pe un
traseu ai nevoie de un grup specific pentru a fi ajutat, pentru a te ridica, ai nevoie de un grup
specific pentru a te promova. Aceasta este o mare păcăleală. Grupul, prin forța sa intrinsecă,
prin statutul său uniformizează valorile. Niciun grup nu va promova un reprezentant pentru
a se integra pe nivelul următor, pentru a ieși din structura care îl include deja. Forța
intrinsecă nu permit așa ceva. Sunt însă oameni care cred în continuare că dacă se
integrează într-un grup acesta îi va ajuta să obțină performanțe superioare mediei grupului.
Performanța se obține de unul singur, eliberând mintea de presiunea entropica. Prin
conjuncția lui Mercur cu Luna neagră de acum descoperim că forța grupului este extrem de
înșelătoare. Deși ea vine către individ prin satisfacție, prin încântare, prin confort el reușește
să o transforme pe aceasta, fiind foarte subiectiv poate chiar fără să realizeze, într-un ideal.
Orice element bun care vine din partea grupului este văzut ca o forță care înalță, în timp ce,
în realitate, acestea nu sunt decât forțe care aplatizează, uniformizează. De aceea ziua de
5 februarie are nevoie pentru dinamizare de un duș rece, de cea mai neagră zi a decadei,
7 februarie, atunci când Marte va împlini careul perfect la Axa Dragonului. Lucrurile acestea
sunt descoperite prin experiențe nefericite, prin dezamăgiri dure, mari și care-l pot zdruncina
foarte mult pe cel în cauză. Dacă nu este suficient de matur, dacă experiența nu l-a ajutat
să înțeleagă ce are el și ce are grupul, ce da grupului și ce primește din partea acestuia,
forța de aplatizare a grupului îi va distruge acest ideal unic, limpede precum apa de munte,
precum lumina unui cristal și din punct de vedere spiritual această individualizare a luminii
sale va deveni un exemplu de descurajare, de decădere, deplasare. Un om lucid reușește
să identifice aceste persoane în grupurile deja formate, în special cele care promovează o
mentalitate de sectă. Dacă într-un grup oamenii se asociază doar pe baza unei ideologii și
acesta să fie limbajul care-i ține acolo ei nu sunt decât simpli zombi, oameni fără identitate,
ființe de carton. Grupurile formate din oameni liberi sunt adevăratele forțe evolutive care nu
promovează nici limbajul de lemn, nici stereotipurile spirituale, dar nici comportamentele
antisociale. Acesta este motivul pentru care se mențin mult timp în formă secretă, alcătuite
departe de privirile curioase ale celor care au nevoie de o structură nouă pentru că prin
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anularea acestei lumini interioare nu pierd nimic pentru că nu au acea lumină, ci câștigă la
capitolul identitate socială. Însă nu tot ceea ce înseamnă societate secretă, organizație
secretă, grup secret ține și de această forță progresistă a oamenii.
5 februarie ne ajută să înțelegem că lucrurile acestea frumoase, înălțătoare care luptă
cu forțele ce aplatizează, uniformizează, se găsesc și la interior. Când se spune că omul
este un univers în miniatură ar trebui ca pentru noi să aibă și acest înțeles că sunt elemente
ale firii umane care luptă pentru o astfel de supraviețuire, care au nevoie de o identitate
nouă. Pentru ceea ce avem de experimentat acum, ziua de 7 februarie ne oferă și feedback,
ne dă un răspuns, ne spune dacă suntem sau nu puternici sau atât de puternice încât să ne
desprindem de forța care aplatizează. Aici sunt incluse emoțiile parazitare, teama că numai
împreună cu cineva putem obține fericirea, certitudinea că lumea aceasta este sortită
eșecului, că tot ceea ce vine de aici trebuie obținut prin muncă, prin sacrificiu sau prin durere.
Chiar dacă lucrurile acestea, în fază incipientă sunt oarecum neplăcute, pentru că acest
careu dintre Marte și Axa Dragonului nu este un element astral ușor de parcurs, avem nevoie
să luăm în considerare aceste corelații pentru ca nu cumva o simplă nemulțumire sau poate
un episod de furie să ne ducă spre accident, spre o despărțire tristă, să ne depărteze de un
ideal personal. Tocmai de aceea ziua de 5 februarie are o legătură specială cu ziua de 7
februarie, atât ca însemnătate cât și ca eveniment concret, ca întâmplări care se leagă.


0:25 careu Lună-Junon
1:58 sextil Lună-Uranus
4:01 Luna intră în zodia Pești
9:32 sextil Lună-Venus

În dimineața acestei zile Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Vărsător și va
intra pe zodia pești. Asta înseamnă că în sfârșit avem parte de un moment de liniște, când
ne putem ocupa de ceea ce ne-am propus încă de la începutul acestei decade. Știm din
prezentarea generală că mesajele de acum fac referire la întâlnirea cu episoade categorice,
însă nu la modul foarte concentrat așa cum s-a întâmplat în luna anterioară, ci mult mai clar,
concentrat pe centre de putere, de identitate, sau de armonie. 6 februarie ne vorbește
despre un centru de armonie, de aceea el nu are nevoie de o vibrație de consolidare, adică
ziua de 6 februarie, prin ceea ce conține, este capabilă să transmite impulsuri armonioase
către mesajele care au definit ecuația astrală a zilei de 2 februarie, dar și cea pe care o vom
parcurge pe 9 februarie. Pentru mulți, acest dinamism, această forță care dăruiește ia
înfățișarea unor procese periculoase. Ni se va părea că aspirațiile sunt blocate și că există
o teamă, poate chiar de pedeapsă sau de sentință, poate chiar de acuzații pe care nu se
grăbește nimeni să le probeze. Șansele pe care le avem acum, acelea de a investiga o
latură personală, cresc în însemnătate experiențele legate de moralitate. Oamenii care sunt
echilibrați din punct de vedere moral sunt pregătiți și pentru ceea ce va veni, exact ceea ce
se va întâmpla și acum. Relația bună pe care Luna și Venus o definitivează în dimineața
acestei zile ne vorbește despre o bază frumoasă, una echilibrată, dar și despre relații
rafinate care există între oameni. Este adevărat, nu trebuie să rămânem la acest nivel, nu
este util să fim blocați pe satisfacție, ci să ne autodepășim dăruind. Această liniște care ne
vine din plăcerea de a dărui ne pregătește pentru conflictele lui 9 februarie, zi dominată de
conjuncția Soarelui cu Luna neagră pe zodia Vărsător. Acum, când Luna tocmai a părăsit
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zodia Vărsător și a intrat pe zodia Pești, primim mesajul că dincolo de conflictele zilei de 9
februarie există viață, dincolo de realitatea de acum există una mai frumoasă, mai
interesantă, mai plăcută. Dacă ziua de 9 februarie va fi atât de apăsătoare și de grea se

întâmplă și pentru că acum, pe 6 februarie am fost neatenți, indiferenți sau am desconsiderat
această recomandare astrală. Așa ne pregătim pentru un eveniment personal interesant
pentru că doar așa vom face față reactivării unui conflict care va fi vizibil mult mai clar pe 9
februarie. Până atunci, ne vom gândi la ce anume ne-am refuzat, la cât de ușor suntem
acuzați de cei din jur, la cât de dură poate fi viața atunci când alegem să o trăim fără echilibru
emoțional. Dacă de multe ori am insistat pe faptul că trecerea Lunii pe zodia Pești ne oferă
o viziune de ansamblu, de această dată ea ne întoarce către liniștea care există în apele
adânci, către liniștea interioară absolut necesară depășirii unor încercări majore. Liniștea
aceasta ne ajută să nu uităm cine suntem și ce putem face să nu ne anulăm realizările de
până acum. Iar la acest capitol denumite generic realizări sunt incluse și prieteniile durabile,
cele care nu trebuie să se rupă pe 9 februarie doar pentru că acum am avut un moment de
zăpăceală.


10:41 conjuncție Lună-Neptun
11:42 sextil Lună-Saturn
18:14 careu Lună-Jupiter
23:23 careu Marte-Axa Dragonului

7 februarie ne vorbește despre muncă, dar nu la modul general, la cât de importantă
este ea, ci despre motivațiile pentru a face lucrul acesta, ce considerăm că trebuie apreciat
din efort. Careul lui Marte la Axa Dragonului este un moment de maximă tensiune, unul care
aduce o mișcare ciudată fa valorilor, care ne duce la severitate și nu permite ca munca pe
care o facem să fie plătită pe măsură sau chiar este utilizată ca o armă împotriva unui
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dușman. Marte pe zodia Berbec răspunde ușor provocărilor, dar nu o face la modul negativ,
ci devenind un fel de zeu al războiului, dar nu pentru distrugere, ci pentru confruntarea în
sine. Diferența între un lider precum a fost Hitler sau Stalin, considerați și ei genii ale
genocidului, un zeu al războiului va apela la această confruntare pentru a echilibra centre
de putere pentru a opri decăderea lor. În cuvinte mai simple, aceste forțe sunt aduse pe un

teren neutru pentru a se înfrunta cu scopul de a detensiona presiunea internă. La nivel
interior lucrul acesta înseamnă a arde din ceea ce deții, din dramele personale, din calorii,
din acumulările de mânii, din emoții negative pentru că am uitat că acestea sunt poveri și le
considerăm realizări. Ceea ce ni s-a întâmplat de la începutul anului și până acum justifică
oarecum această înclinație către emoții negative, către critică și către dramatism pentru că
am ajuns să credem că acestea sunt dovezile de putere. Cu cât privim cu mai multă ură
către cel pe care-l considerăm vinovat de ceva cu atât mai mult credem că suntem mai
puternici și mai îndreptățiți să ni se respecte această atitudine. Careul lui Marte la Axa
Dragonului zdruncină această certitudine și ne pune în fața unor conflicte cu scopul de a ne
elibera de presiunea internă, de a ne trezi la realitate. În funcție de gradul de întunecare a
minții, în funcție de cât de convinși suntem de această eroare, în funcție de cât de pierduți
suntem, vor fi și încercările pe care le vom parcurge acum. Cert este că pentru mulți, 7
februarie este o zi grea, încărcată de sentimentul de apăsare, de efort, de disperare și de
marginalizare. Ce spunem nu este auzit. Ce facem nu este recunoscut. Ce gândim nu ne
este util.
Prin corelațiile la care participă ziua de 7 februarie înțelegem că dinamizarea se face
prin intermediul mesajului conținut de ziua de 2 februarie, când Marte a trecut prin careul cu
Pluton. Astfel, o planetă care trece acum prin Coada Dragonului aduce un plus negativ
segmentării anului 2019 pentru că explorează nesiguranța trăită pe careul planetei la
aceasta Axă. Unora s-ar putea să li se pară un conflict simplu, tensiuni de moment, pierderi
neînsemnate, griji care trec ușor cu noaptea. În realitate, acestea au un rol foarte important
în a înțelege care este motivul personal al distrugerii, nu cel social, și ce anume trebuie să
recuperăm, de ce puterea scade în intensitate în mod inexplicabil, de ce am ajuns să credem
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că fiecare om are de-a lungul vieții urcușuri și coborâșuri, și de ce nu ar avea doar urcușuri.
Dacă vom refuza acest mesaj vom rămâne cu aceste convingerea că presiunea este semnul
că vom rata un moment de progres, deși ea doar declanșează un proces de purificare. Orice
achiziție, fie ea cât de mică, ne-a ajutat de-a lungul acestui an dificil să înțelegem că tot
ceea ce nu ne poate doborî ne poate face mai puternici.


0:13 sextil Lună-Pluton
2:32 sextil Soare-Jupiter
3:23 sextil Mercur-Marte
7:37 trigon Lună-Capul Dragonului
14:43 sextil Lună-Junon
15:32 conjuncție Lună-Chiron
16:32 Luna intră în zodia Berbec

Relația bună pe care Soarele și Jupiter o au în noaptea de 7 spre 8 februarie ne ajută
să înțelegem lucruri pe măsura experiențelor pe care le-am avut, pe măsura maturității la
care am ajuns. În egală măsură, sextilul Mercur-Marte ne face foarte siguri pe ceea ce
observăm, temperamentali și încrezător în opiniile pe care le deține ca și cum acesta ar fi
adevăruri universale. Această zi aduce însă și un factor de echilibru absolut important pentru
un om care vrea să
evolueze, care nu uita de
calitatea vieții sale. Atunci
când
întâlnește
un
asemenea mesaj un om
fie va considera că este
banal pentru că îi înțelege
ușor conținutul, fie îl va
respinge pentru că refuză
să se schimbe Alții nu vor
refuza din start să
consulte un astfel de
mesaj, nu se vor situa în
tabăra
opozanților.
Câștigat va fi cel care va
privi recomandarea pe
care o primește pe 8
februarie ca pe o sugestie
ce vine dintr-un alt plan,
dintr-un alt domeniu, din
tabăra străină, dintr-un alt
sector. Acest om va fi
singurul care va accepta
că înțelege mesajul, chiar
dacă pe alocuri nu este
așa, dar și-l respectă pentru că știe că el nu ar fi fost în stare să facă așa ceva. Cel care va
reuși să dea dovadă de o asemenea modestie pe 8 februarie arată că nu se raportează la
oameni, ci se raportează la valori progresiste, la ceea ce înalță umanitatea și o șlefuiește.
Ceilalți rămân în continuare blocați pe prejudecați, rămân în continuare incapabili să-și vadă
calitățile pe care le au ceilalți, rămân în continuare incapabili de evoluție prin schimb de
experiență. În felul acesta, înțelegem cât de importantă este baza, cât de important este ca
idealul pe care îl stabilim să aibă temelie și mai ales, cât de important este să nu ne pierdem
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timpul crezând că la un moment dat grupul ar putea să ne propulseze către un nivel superior
luii. Forțele entropice ale grupului uniformizează, nu duc spre progres.
Astfel, sextilul Soare-Jupiter, cel responsabil acum de progres, de performanță, cel
care susține individului dorința de a fi și el remarcat prin ceea ce știe să facă mai bine, fie
că scrie poezii, proiectează drumuri și căi ferate sau facă prăjituri sau clătite, aduce această
necesitate de a primi un răspuns bun exact pe ceea ce persoana în cauză știe să facă mai
bine. La capătul celălalt, avem și răspunsul fals, prin corelațiile pe care această zi le
realizează, cu forțe care ne țin blocați pe simțuri, pe grade de satisfacție și care ne întorc
din drum sau nu dau voie să ne ridicăm. Lucrul acesta va fi foarte clar și pentru că sextilul
Mercur-Marte susține această încredere, această satisfacție, încurajează către o a ne simți
bine, către a fi în armonie cu cei cu care colaborăm, chiar dacă lucrul acesta la un moment
dat este chiar împotriva propriului ideal. Luna din Pești are acum, așadar, asupra acestui
context un rol negativ. Prin această vibrație se insistă prea mult spre uniformizare și numai
un om călit și puternic se va ridica și va trece dincolo de această uniformizare lăsând o urmă
originală, firească a trecerii sale. Aceștia sunt adevărații formatori de opinie, adevărații
curajoși care contribuie din umbră la schimbarea în bine a rasei umane. Ceilalți nu fac decât
să își plătească privilegiile doar atât cât le permite forța entropică a grupului.


4:19 careu Lună-Venus
22:08 conjuncție Soare-Lilith

În seara acestei zile se va împlini conjuncția Soarelui cu Luna neagră, aspect care a
fost activ încă de la începutul acestei decade. Corelațiile la care participă această zi vin să
susțină, prin consolidare, un mesaj de pace, iar prin dinamizare un mesaj de continuitate
prin calitate, prin ceea ce poate fi demonstrat ca fiind un element bun real, nu unul închipuit,
fără subiectivitate, fără opinii care pot fi demonstrate doar prin experiențe personale, ci care
își au echivalentul și în activități de grup. Prin ceea ce se întâmplă pe 9 februarie înțelegem
mai bine rolul grupului. Este adevărat, Luna neagră de fiecare dată când intervine într-un
aspect scoate în evidență o informație deformată. Faptul că o minciună este privită acum ca
un adevăr major este un lucru pe care l-am mai întâlnit și l-am putea recunoaște foarte ușor,
însă noutatea de acum îi dă minciunii o altă înfățișare și vine să încurajeze pasivitatea, lipsa
acțiunii, blazarea, demotivarea. Dacă luăm în calcul și faptul că în dimineața acestei zile se
împlinește careul Lună-Venus înțelegem de ce posibilitățile de reechilibrare sunt destul de
reduse dacă ne lăsăm în voia evenimentelor, dacă nu intervenim prin voință proprie, dacă
avem ceva personal de spus, de făcut, de împlinit. Cei care vor considera că, fiind o zi de
sâmbătă, trebuie să se liniștească, vor alege să doarmă, să se uite toată ziua la filme, să nu
facă nimic important pentru sine. Liniștea este cea care hrănește puterea personală, nu cea
care încurajează pasivitatea. Prin liniște omul devine activ prin calitățile sale, nu pasiv prin
ceea ce știe să facă, dar vrea. Binele nu trebuie utilizat doar în cazuri de forță majoră, doar
în confruntare, ci el trebuie să devină o emanație personală.
Cei care lucrează cu energia sau care se află implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor gândi astăzi că trebuie să se oprească din activitățile lor pentru că așa face un
om responsabil, că până și divinitatea după ce a creat șase zile s-a odihnit în ziua a șaptea.
Această odihnă a divinității în ziua a șaptea este o absurditate. Divinitatea, cea care a creat,
s-a aflat tot timpul în afara Creației. Nu ai nevoie de odihnă atunci când ești în afara Creație
pentru că odihna este o stare de repaus impusă ca o etapă importantă din interiorul creației.
Asta înseamnă că fie traducerea este greșită, fie vechea interpretare este eronată. Nu este
nevoie după câteva zile de creație de odihnă, ci de oglindire a Creatorului în Creației.
Așadar, cel care pierde acum este cel leneș, cel care crede că dreptul său este de a sta, de
a nu face nimic, de a se relaxa, de a se destinde. Da, tot ce ține de lumea fizică, de materie,
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are nevoie de odihnă. Cel care lucrează prin spirit are nevoie de reflecție. Odihna din fizic
dacă este dusă în zona spiritului se transformă în blazare, în lene. Activitatea spiritului este
continuă. Natura sa nu cere odihnă, ci cere reflecție adică să vadă și să se bucure de ceea
ce creează. Cei pasionați de ezoterism știu că acest moment de bucurie, invocat des în
învățătura creștină, se referă la această reflectare a conștiinței în ceea ce creează, nu la
repaus, nu la lene, nu la inactivitate, nu la blazare.


0:05 careu Lună-Saturn
0:39 sextil Chiron-Junon
0:53 sextil Mercur-Uranus
6:39 trigon Lună-Jupiter
8:41 careu Mercur-Junon
9:40 sextil Lună-Lilith
10:35 sextil Lună-Soare
11:47 careu Lună-Pluton
12:50 Mercur intră în zodia Pești
18:34 careu Lună-Axa Dragonului
22:47 conjuncție Lună-Marte

Ultima zi a acestei decade aduce cele mai multe și mai intense aspecte ale
momentului. La fel ca și ziua de 6 februarie, cea care ne îndemna la pace, momentul de față
are doar corespondențe de dinamizare. Aceste corespondențe de dinamizare ne îndreaptă
atenția către zilele de 1 și, respectiv, 7 februarie, când Marte a trecut prin careul la Axa
Dragonului. Este o mare provocare ceea ce se întâmpla acum și multe merg spre efort, spre
a rezolva pe ultima sută de metri ceea ce nu a fost soluționat de-a lungul decadei, spre a-i
face un compromis periculos considerând că acesta nu este atât de grav. Omul care este
echilibrat va face acum o descoperire, se va întoarce către greșelile sale, către greșelile
celorlalți, către situațiile care nu erau corecte, bune sau constructive și concluzia la care
ajungem reduce tensiunea, îl ajută să înțeleagă să nu cadă în patima grijilor exagerate sau
autoagresivității. Izolarea este un alt pericol al acestei zile și este susținută cu precădere de
trecerea lui Mercur pe zodia Pești, despre care știm că nu este o poziție care să ne protejeze
de aceste pericole. Apoi și Luna va trece prin careul la Axa Dragonului, iar lucrul acesta nu
ar fi căpătat o notă gravă din punct de vedere personal dacă din punct de vedere social nu
s-ar fi împlinit toate condițiile. Careul pe care Mercur și Junon îl împlinesc de pe ultimul grad
al zodiilor tranzitate ne vorbesc despre compromisuri periculoase și despre promisiunea ca
o răzbunare să fie dusă până la capăt.
Educația la care se face apel prin împlinirea sextilului Mercur-Uranus în noaptea de
9 spre 10 februarie ridică acum o problemă de atitudine. Dacă autocontrolul ne-a ajutat să
ne menținem activi pe o linie a binelui atunci, experiența de atunci devine acum educație
bună și relativ ușor ne aducem aminte de recomandări frumoase, ba mai mult, rezonanțele
frumoase create ne scot în cale oameni care ne pot ajuta să ne orientăm frumos. Dacă nu,
ne ies în cale oameni periculoși. Abuzul la care sunt supuși unii le deformează percepția
asupra realității și îi determină să intervină în planurile de viitor cu idei acumulate în perioada
de abuz. De aceea unii ajung să se întoarcă, iar și iar, la locul faptei, precum criminalul, să
revină la probleme mai vechi, să revină la conflicte mai vechi sau să abordeze izolarea din
aceeași perspectivă. Când își fac planuri de viitor se gândesc la confortul pe care îl obțin
prin izolarea impusă, uitând de faptul că acea izolare era o formă de pedeapsă și pentru a
supraviețui ființa a creat o picătură de satisfacție și în acea izolare. Acum se întorc la ea
considerând că aceasta este dreptul pe care trebuie ca toată lumea să i-l respecte, să nu
se atingă nimeni de această bucurie mică mai ales pentru că ea supraviețuiește în condiții
atât de dure. Această prejudecată, această concepție eronată despre experiențele pe care
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le avem poate fi proiectată și asupra celorlalți. Suntem acum înclinați să credem că ceea ce
vedem la ceilalți este o descoperire majoră, cheia, soluția tuturor problemelor care nu au
avut răspuns până acum. În realitate, este tot o idee deformată care primește acum mai
multă putere decât ar trebui. Pentru că Luna neagra fost în conjuncție cu Soarele în ziua
anterioară, ea fiind foarte activă și acum, nu putem scoate din acest proces psiho-emoțional
intervenția
erorii,
a
minciunii. Dar pentru că
lucrurile astea să aibă
înțeles avem nevoie să
știm că în dimineața zilei
următoare,
adică
în
prima zi a decadei a doua
a lunii februarie, Junon
va
intra
pe
zodia
Gemeni. Acum se află pe
ultimul grad al zodiei
Taur și nu ne va ajuta să
ne punem baze solide, ci
ne va crea impresia că
ale noastre sunt mai
solide dacă ale celorlalți
se zdruncina. Această
subiectivitate va fi preferată și doar în detrimentul bunelor relații. Aceste relații bune vor intra
în impas începând cu mijlocul primei decade a lunii martie, după ce Uranus va reveni pe
zodia Taur. Acum ni se pare că acestea sunt elemente de culise pe care ni le putem permite,
pentru că nimeni nu vede, fiecare se ocupă de ale lui. Dar noi știm că întotdeauna a fost de
actualitate proverbul: “Cine fură azi un ou mâine va fura un bou!“.
Prima decadă a lunii februarie ridică această problemă de adaptare ca și cum ea
reprezintă o rămășiță, o coadă ce trebuia rezolvată de mult timp dar am amânat. Amânarea
de altădată a făcut ca lucrurile de acum să fie atât de apăsătoare. Cel care și-a rezolvat o
parte din problemele sale cu patrimoniul personal sau cu cel pe care visează să-l obțină ori
cu destinul în ansamblu, nu va avea o decada atât de apăsătoare precum reiese din
descriere. Va fi un om echilibrat care va privi momentele de încercare ca pe o invitație la a
trece pe nivelul următor. Această decadă a lunii februarie ne vorbește despre un nivel viitor
nu doar ca identitatea socială, nu doar ca o etapă de maturizare, ci și ca una de percepție.
Ceea ce am împlinit bun până acum se transformă într-o observație lucidă ca și cum ni se
ridică o ceață de pe ochi și vedem departe, mult mai departe decât ne-am închipuit vreodată.
Apoi, pentru că această viziune va fi împărtășită, reușim să ne facem prieteni noi, reușim să
atragem atenția celor pe care îi îndrăgim, reușim să-i ajutăm pe cei pe care îi iubim.
Corespondențele dintre zile fac această decadă ușor de înțeles doar să avem
disponibilitatea necesară, doar să fim interesați să nu facem un pas înapoi pentru că în urma
știm ce am lăsat. Segmentarea acestui an are în această prima decadă a lunii februarie o
etapă importantă. Cu cât reducem mai mult din efectele sale cu cât diminuăm mai mult din
impulsul acesta de a împărții, fragmenta cu scopul de a controla sau distruge, cu atât mai
câștigați vom fi pe mai departe.
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Decada a II-a (11-20 februarie 2019)
Pașii mici sunt preferați. Accente dramatice. Apărare bună.
Dezvăluirea secretelor slăbește încrederea.

DECADA NR. 5
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

18

21-30 iunie

Reper negativ

12

21-30 aprilie

FEBRUARIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
15, 18, 20
11
14, 15, 17
16, 19
12
13
12, 16
13
18
11, 18, 19
14
20
11, 17, 19
15
11
16
12, 13
11
17
15, 19
13
18
11, 14, 20
17
19
12, 14, 15
14, 18
20
11

Dinamism. Rezistență în fața unei tentații. Statutul sacrificat este înlocuit cu unul superior.
Nu ne mai sperie de căderea. Suportăm mai ușor o presiune. Soluții mici la probleme mari. Nevoie
de putere. Schimbările se fac prin mișcări prea bruște. Cercetare indecentă. Elementele stabile sunt
recunoscute în pofida presiunilor mari. Regret. Emancipare prin invocarea unor motive de pace. Cel
slab apelează la minciuni ciudate. Informațiile sunt analizate greșit. Vorbim despre lucruri pe care nu
le înțelegem. Subiectivitatea își face loc în viața omului curios. Interes pentru cultură. Sunt modificate
anumite cerințe. Apar sarcini suplimentare. Se discută despre anumite antecedente. Este nevoie de
spirit practic. Vorba multă sărăcia omului. Prejudecată. Melancolie. Nefericire. Relațiile personale
sunt în criză. Greșelile sunt investigate de cei care nu se pricep. Frustrare față de un domeniu nou
oameni buni sunt selectați după cunoștințe. Se risipește o suspiciune. Comunicare dificilă legată de
educație. Lipsa de sinceritate creează situații conflictuale. Este nevoie de subtilitate. Gândim prea
departe, dar dificultățile ne țin pe loc. Tăria de caracter ne spune că tensiunea este mai importantă
decât liniștea. Împăcare dificilă. Destinul nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Sobrietate folosită ca o
armă. Este nevoie de atenție. Frustrare. Alinarea suferințelor nu se face după cum crede omul comun.
Cerințele se schimbă. Omul cu scaun la cap se echilibrează. Interes pentru schimb de experiență.
Transformările importante sunt produse rapid. Avem nevoie să ne dezvoltăm un punct de vedere
propriu. Ne consolidăm o poziție socială. Prietenii falși sunt descoperiți imediat. Sinceritate.
Problemele de opinie devin probleme de comunitate. Oamenii puternici sunt sinceri. Oamenii slabi
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își justifică propriile minciuni stabilind idealuri prea înalte. Cerințele sunt prea mari. Oamenii
obișnuiți se gândesc la condiționări. Oamenii falși se gândesc la distracție. Orgoliul ne duce spre
sacrificii. Avem nevoie să învățăm mai multe despre generozitate. Comunicare ușoară. Sentimentul
este criticat prea dur. Se discută despre proiecte pe termen lung. Avem mari așteptări de la cei care
nu ni le pot împlini. Ajungem la concluzii false. Cei mici înțeleg greșit marile adevăruri. Se face apel
la sinceritate și la studiu.
A doua decadă a lunii februarie ne atrage atenția că lucrurile mari se obțin prin suma
lucrurilor mici pe care le realizăm frumos, elegant și cu mult respect. Sunt câteva evenimente
importante pe care le vom analiza în zilele în care se vor împlini și care, în ansamblu, duc
mai departe nota dramatică a lunii februarie, dar și ne ajută să dobândim acea luciditate în
așa fel încât încercările de acum să nu ne zdruncine prea mult încrederea în sine sau să nu
ne compromită. Faptul că Junon va trece pe zodia Gemeni este un avantaj pentru cei care
lucrează în relație cu un
sector social, cu publicul,
care vând informații, au o
meserie legată de acest
domeniu.
Pentru
ei
distrugerile vin prin contactul
cu informații false, prin
înțelegerea
greșită
a
acestora și prin răstălmăcire,
fără o intenție clar definit în
sensul acesta, a informațiilor
importante pentru centre de
putere. Lucrurile acestea ne
vor fi mult mai clare pe finalul
lunii iunie, pentru că această
decadă are cu finalul lunii
iunie o legătură pozitivă.
Elementele negative vor fi
scoase în evidență pe finalul
lunii aprilie, când și Pluton, dar și Saturn își vor iniția deplasările retrograde și când ne vom
întâlni cu convingeri periculoase. Cuvintele devin atunci periculoase pentru că ne petrecem
această decadă în eroare. Cei care vor fi suficient de atenți la acest aspect vor fi ajutați și
susținuți din punct de vedere astral, iar conjuncturile sociale nu vor fi atât de delicate. Ceea
ce acum devine o apărare bună, pe finalul lunii aprilie va fi putere în a evita compromisurile.


1:46 conjuncție Lună-Uranus
3:26 Luna intră în zodia Taur
5:53 sextil Lună-Mercur
6:19 Junon intră în zodia Gemeni
20:36 trigon Lună-Venus

În dimineața acestei zile Junon va intra pe zodia Gemeni, la puțin timp de la trecerea
Lunii pe zodia Taur. Junon va fi pe zodia Gemeni până pe 20 aprilie, iar asta înseamnă că
avem timp să înțelegem care este natura informației, de ce ni se cere o anumită mobilitate
atunci când ne aflăm într-o relație, de ce este nevoie de flexibilitate. Toate aceste elemente,
atât de importante pentru dimensiunea socială a vieții unui individ, vor trebui învățate
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repede, din mers, adică să furăm meseria nu să ni se explice ca la școală fiecare pas, fiecare
etapă. Cine nu asimilează în tot acest interval ceea ce trebuie pentru a deveni mai flexibil și
pentru avea mai mult respect față de informație și față de mesager, va avea în ultima decadă
a lunii aprilie ocazia să vadă cum a greșit față de ceilalți, adică dacă a simțit pe propria piele
consecințele acestor erori. Lucrul acesta îl înțelegem și din conexiunile care se fac între
decade, dar și din modul cum este inserat mesajul acestui element astral în vibrația generală
anului 2019. Cine nu are flexibilitatea necesară devine mult mai ușor victima segmentărilor.
Componenta principală a acestui tranzit ține de educație. Dacă până acum, adică de
la începutul anului și până la acest eveniment astral, ni s-a părut că forțele acestea sunt
îndreptate special pentru a ne deposeda de anumite bunuri, acum ne propunem să ne
îndreptăm atenția către ceea ce ne face mai puternici sau mai bine informați. Unii vor întinde
mâna spre o carte, alții către un film, unii vor dori să călătorească sau să se întâlnească cu
oamenii care deține informațiile de care cred că au nevoie acum. Ceea ce a fost până acum
consolidare pe patrimoniu devine acum valorificare prin schimb de experiență. Luna, prin
faptul că se află în exaltare, ajută în transmiterea unui mesaj puternic și bun. Ea va avea de
parcurs două unghiuri pozitive, unul cu Mercur și celălalt cu Venus, ceea ce înseamnă că
se va pune mult accent pe experiențele personale. Dacă patrimoniul pe care l-am protejat
până acum a fost unul bun, la fel va fi și de acum încolo. Dacă în ultimele luni am considerat
că este important să suportăm o anumită presiune din partea factorului social, acum ni se
pare că această presiune este mult mai ușoară, că dacă vorbim, supărarea trece, dacă
împărtășim ceea ce simțim ajungem să înțelegem mai bine nivelul la care ne situăm sau ce
ar trebui făcut cu resursele proprii pentru ca viața să fie îmbunătățită.
11 februarie este o zi care ne ajută să ne hotărâm pe o direcție chiar dacă această
decizie poate fi în contradicție totală cu ceea ce am făcut până acum. Deși conform
conținutului mesajelor astrale nu este, pentru mulți va fi o zi de delimitare. Nu este o zi de
delimitare pentru că folosim același patrimoniu, același fond, interacțiunile se realizează în
cadrul aceleiași grup.
Nu are loc nicio
evadare, ci doar o
mai mare mobilizare
pe valori ce au fost
apreciate până acum
doar prin structura
lor, prin potențialul
lor, nu și prin efectele
imediate pe care le
produc. Începând cu
11
februarie
ne
jucăm cu aceste
lucruri în care produc
efecte imediate și de
aceea ni se pare că
viața s-a modificat în
mod
substanțial.
Corelațiile dintre zile
ne oferă această
certitudine
a
lucrurilor stabile care
trebuie să fie și mai
bune, dar care au
nevoie
să
și
impresioneze
prin

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

76

nota afectivă dominant. Astfel, corespondențele de dinamizare fac trimitere către episodul
marcat de trecerea lui Marte pe zodia Taur, către trecerea Lunii pe domiciliu, dar și către
împlinirea sextilul dintre Venus și Neptun. Acestea devin corespondențe de dinamizare
pentru că sunt deja stabilizate prin experiențele anterioare. În plus, avem nevoie și să
învățăm, adică să folosim corespondențele de consolidare, și prin trecerea lui Chiron pe
zodia Berbec, dar și prin împlinirea sextilului dintre Mercur și Saturn, adică să utilizăm acest
fond afectiv susținut și în cazul celălalt de trecerea Lunii pe zodia Rac (ziua de 15 februarie
are ambivalență consolidare-dinamizare), pentru a ne dezvolta personal, pentru a fi originali,
dar și disciplinați. În cuvinte mai simple, debutul lunii februarie înseamnă iubirea care
zidește, prietenia care ne înalță, sentimentul care ne unește. Dacă aceste trei elemente nu
funcționează în această schemă înseamnă că nu mergem pe traseul cel bun, iar sancțiunea
nu va întârzia să apară. Ea va veni în ultima decadă a lunii aprilie.


8:26 sextil Lună-Neptun
10:00 trigon Lună-Saturn
19:12 careu Lună-Lilith
20:52 trigon Lună-Pluton

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Taur și ne oferă soluții minunate la anumite
probleme de factură socială care ne-au dat bătăi de cap în luna anterioară. Asta înseamnă
că aceste soluții vor avea nevoie pe 12 februarie mai mult de consolidare decât de
dinamizare. Pentru că legăturile în privința consolidării sunt către zilele de 16 și, respectiv,
19 februarie, înțelegem că se păstrează așa cum am văzut și în observațiile inserate zilei
de 11 februarie, o componentă afectivă. Se face trimitere la seriozitate, respect, la înțelegere
dar și la nevoia de a găsi o modalitate subtilă de a evita un conflict. Toate acestea vin spre
noi cu scopul de a înțelege că lucrurile acestea frumoase dau sens vieții și că această
calitate, această sensibilitate face viața frumoasă atunci când se întâlnește cu o energie
foarte intensă, spre exemplu cu Luna plină din 19 februarie. Este important să privim către
această latură de consolidare pentru că aceasta este mult mai importantă și mai valoroasă
pentru echilibru personal, pentru a înțelege mult mai bine rolul pe care îl îndeplinim în grupul
de apartenență, care este scopul pentru care trebuie să trecem prin genul acesta de
experiențe. Dacă ne raportăm la corespondențele de dinamizare, gândul de reușită, dev
succes, de avantaj,
fără să conteze cum
anume acestea sunt
obținute, ar putea să
ne ducă pe drumuri
nebănuite, iar unele
dintre ele să fie triste.
13 februarie este,
pentru ziua de față, o
sursă de putere și am
putea
să
o
transformăm și pe
aceasta într-o energie
foarte bună dacă
luăm în considerare,
înainte
de
toate,
corespondența
de
consolidare,
adică
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dacă ne gândim că acea sensibilitate bună nu este un semn de slăbiciune, ci un semn de
putere.
O altă componentă importantă a acestei zile este dată de o minciună. Este posibil ca
în jurul nostru un om care a încercat să-și susțină nevinovăția în decada anterioară să treacă
acum prin mari presiuni și personaje cu un caracter grosolan să profite de frica acestui om.
Frica de pedeapsă, fie că este evidențiată în cazul unui om precum cel din exemplul de mai
sus sau în cazul tuturor, pentru că toți oamenii au temeri, este elementul care ne îndeamnă
să facem un compromis, să batem în retragere, să considerăm că pierderea, dezavantajul
sau căderea sunt deja hotărâte și acum nu trebuie decât să le acceptăm. Luna de pe zodia
Taur îi face pe oameni mai sensibile la această acceptare, chiar și atunci când acceptarea
le strică obiceiurile bune. Noi, pentru că studiem astrologie, știm că lucrurile acestea nu
trebuie făcute împotriva propriei persoane fără consecințe. De aceea, foarte aproape de
careul Lună-Lilith se află trigonul Lună-Pluton. Adică foarte aproape de minciună, de
compromisul făcut din frică stă puterea care îl ajută pe om să renască, să-și învingă
defectele, să fie mai puternic pentru că are încredere în sine, nu este îngâmfat, arogant sau
lipsit de condescendență. Încrederea în sine nu înseamnă lipsă de bun simț, ci înseamnă
respect față de valorile pe care le-am acumulat, față de oamenii cu care lucrăm, față de
energiile lor, față de timpul pe care îl petrecem împreună cu ei. De aceea pentru a fi curajoși
și pentru a deveni învingători avem nevoie în această zi să ne gândim că sensibilitatea bună
nu este un defect.


0:25 Primul pătrar
2:54 sextil Lună-Capul Dragonului
8:20 conjuncție Marte-Uranus
10:58 sextil Lună-Chiron
11:26 Luna intră în zodia Gemeni
12:53 conjuncție Lună-Junon
22:34 careu Lună-Mercur

În dimineața acestei zile se împlinește conjuncția Marte-Uranus care ne vorbește
despre încredere în sine. Este foarte interesant că acest aspect se împlinește pe zodia
Berbec, însă nu este un lucru bun că și-a găsit drept spațiu de desfășurare ultimul grad al
acestui semn. Încrederea în sine poate deveni foarte ușor un element abuziv ce poate fi
îndreptată împotriva celorlalți sau folosită pentru defăimare, dezechilibru sau distrugere.
Când cele două planete se întâlnesc totul devine foarte intens, energic, revoluționar. Avem
noroc de faptul că în această perioadă Luna mediază tendința Nodurilor prin relația bună pe
care o are cu Capul Dragonului. Suntem norocoși să avem în preajmă oameni care prin
puterea lor ne echilibrează, chiar dacă nu sunt conștienți că fac lucrul acesta. Asta înseamnă
că 13 februarie trebuie să devină o zi de atenție față de binele pe care îl primim în mod
gratuit. Dacă nu suntem atenți la aceste valori care ne sunt oferite, emanciparea la care
ajungem prin marea concentrare de forțe astrale nu ne va folosi, ci va fi un cuțit pe care îl
folosim să distrugem un bun personal, nu să tăiem un fruct. Facem lucrul acesta pentru că
ne cuprinde un sentiment de disperare, de enervare sau o teamă teribilă că acel bun ar
putea să fie folosit de alții, am putea fi deposedați de valorile sale, ar putea fi înstrăinat sau
distrus după bunul plac al unor personaje răutăcioase. Există o subiectivitate care ne tulbură
foarte mult conștiința în aceste momente și de aceea avem nevoie, la fel ca și în ziua
anterioară, să ne îndreptăm atenția mai mult către corespondențele de consolidare. Avem
nevoie să fim liniștiți și atenți la valorile pe care le deținem, să stăm departe de presiunile
sociale, departe de minciuni și dacă avem puțin să ne bucurăm, iar dacă avem mult, să
ținem departe teama că am putea fi invadați de cei cărora le lipsește bunul pe care îl avem.
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Din nou, se face trimitere la acea sensibilitate minunată pe care un om educat și liniștit și-o
însușește în condiții grele, dure, în momentul în care este marginalizat, respins, dezamăgit.
Nu dezamăgirea dă nota matură a unui individ, ci puterea acestuia de a trece dincolo de
acel episod și de a se întâlni cu liniștea sufletească, cu lumina. Având aceste energii așezate
la baza, chiar cu riscul de a repeta anumite episoade pe care le-am parcurs și în zilele
anterioare, în special cele care aveau aceeași notă afectivă, ajungem să ne dezvoltăm un
punct de vedere propriu, să fim încrezători într-un mod frumos și fin, să fim exemple de
educație, de schimbare pozitivă și de frumusețe pentru cei din jur. Poate nu ne interesează
să fim așezați într-o ramă, dar dacă ne gândim la prieteni sau la oamenii pe care îi iubim
atunci ar trebui să respectăm această recomandare astrală pentru a-i ajuta. Doar în felul
acesta dinamizarea poate produce rezultate bune și doar așa putem vorbi despre reușite
dincolo de orgoliile personale care oricum rămân într-o anumită proporție, pentru că nimeni
nu este perfect în această lume.



12:51 Marte intră în zodia Taur
14:50 careu Lună-Neptun
22:55 opoziție Lună-Jupiter

În mijlocul zilei de 14 februarie Marte va trece pe zodia Taur și ne va îndemna la
muncă, la efort, să ne interesăm de beneficiile ce pot fi obținute în propriul sector, în propria
ogradă. Pe zodia Taur, Marte se află în exilul nocturn, pentru că domiciliul nocturn se află
pe Scorpion, zodia complementară. Cu toate că aici găsește mai multe motive pentru a-și
diminua impulsurile, reacțiile temperamentale, dominarea și impulsivitatea, momentul de
început, primele clipe ale acestei schimbări de viziune și orientare, considerată pentru unii
și o perioadă de inițiere într-o muncă nespecifică sau într-o activitate la care nu se pricepe,
este și cea mai grea. De aceea, avem nevoie pe 14 februarie să ne îndreptăm atenția către
ceea ce ne consolidează. Comunicarea cu oamenii care au dovedit că au bune intenții, cu
scopul de a înțelege cum anume reușesc și, nu doar prin imitație, ci prin efortul de a
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reproduce o schemă bună, ne ajută să mergem mai departe, să contribuim la ridicarea unui
edificiu personal, să participăm la acțiuni sociale care să ne facă cinste. Faptele bune de
acum au o durabilitate mai mare decât faptele rele. Ele vor putea fi evaluate abia spre
sfârșitul lunii iunie, în timp ce faptele rele vor fi judecate în ultima decadă a lunii aprilie, când
cei doi malefici, Pluton și Saturn își vor iniția deplasările retrograde. Acum înțelegem că
este nevoie de o stabilitate emoțională. Dacă în celelalte zile parcurse până acum ni s-a
părut că această stabilitate emoțională ține doar de modul cum interacționăm, de o calitate
a sentimentului, acum trebuie să și dovedim că propria viață s-a schimbat simțind frumos,
rafinat, profund. Altfel, corespondențele de dinamizare, cele care merg spre 20 februarie
diminuează această comunicare și îi conferă acesteia un statut extrem de subiectiv. Ni se
va părea că tot ceea ce am simțit este tot ceea ce se poate simți, disponibilitatea pe care
cei cu care colaborăm ne arată că este tot ceea ce putem obține. De altfel, 14 februarie este
și o zi de autocunoaștere. Ne va prinde foarte bine dacă înainte de a porni această corelație
de dinamizare, înainte de a le arăta celorlalți ce pricepuți suntem în domeniul în care
activăm, poate chiar în acest domeniu nou, să facem o autoevaluare, să ne imaginăm
multiple situații care ar putea apărea în timpul acestei activități pentru a vedea dacă suntem
dispuși să înfruntăm aceste pericole sau dacă putem. Concluziile la care ajungem vor
diminua orgoliul, importanța de sine, ne vor ajuta să avem măsură atunci când vorbim
despre ce putem face, atunci când suntem dispuși să optimizăm tipul acesta de activitate.
Un alt element important al zilei de 14 februarie este cel dat de obsesia dreptății.
Ajungem la aceste concluzii care ne spun că emoțiile sunt importante, că măsura a ceea ce
prezentam despre sine este și ea foarte importantă pentru că mediul social nu oferă tot
ajutorul individului pentru a-l proteja de propriile stângăcii. Relațiile negative pe care Luna
le are cu Neptun și Jupiter ne vorbesc despre propriile stângăcii, despre ideile fixe, despre
incapacitatea de a ne organiza sau reorganiza, despre limite de înțelegere sau de putință.
Dacă nu rămânem în această zonă pozitivă, vom obține acest “mai mult“ însă pe latura
negativă. Cresc nemulțumire, se întăresc prejudecățile iar melancolia se extinde și spre
creativitate, nu doar spre interactivitate. În cazul artiștilor, melancolia aceasta ar putea fi
văzută ca o inspirație, dar asta doar acum, în această perioadă, până când a doua decadă
a lunii februarie se va încheia. După aceea până și cei cu un suflet sensibil, până și artiștii,
vor vedea că melancolia în care au crezut și pe care au considerat-o o sursă de inspirație
nu este decât o mască a noilor prejudecăți.


1:15 trigon Lună-Lilith
9:42 trigon Lună-Soare
14:43 sextil Lună-Uranus
15:42 careu Lună-Chiron
15:57 Luna intră în zodia Rac
17:19 sextil Lună-Marte

Faptul că această zi nu excelează la capitolul evenimente astrale, adică ne prezintă
doar câteva unghiuri pe care le formează Luna cu câteva astre, nu înseamnă că trăsăturile
sale nu sunt foarte importante. În primul rând, se merge mai departe cu această notă
afectivă referitor la care am fost puși în temă încă de la începutul acestei decade și care
devine, la fel ca și pentru ziua anterioară sau pentru următoarea, un element de consolidare.
Pe lângă acestea, mijlocul lunii februarie ne mai oferă două ipostaze astrale minunate, cele
aferente zilelor de 17 și, respectiv, 19 februarie. Dintre toate acestea, ziua de 11 februarie
este cea mai importantă. Ea îndeplinește dublu rol, și acela de consolidare, dar și cel de
dinamizare. De aici înțelegem că ziua de 15 februarie are o mare însemnătate în cadrul
acestei decade. Ea reprezintă un fel de perpetuum mobile, adică elementul cheie de care
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ne putem folosi pentru a ne crește puterea de creație, de susținere, de protecție sau de
desfășurare. Pe 11 februarie Junon a trecut pe zodia Gemeni și am fost puși în temă referitor
la cât de important este să alimentăm acele relații care se desfășoară ușor, cât de important
este pentru echilibrul psiho-emoțional să luăm lucrurile în simplu, să nu dramatizăm, să
punem accent pe conținutul unei informații nu neapărat pe aspectul ei, pe greutatea ideii,
pe structura ei. Ni s-a cerut flexibilitate, iar acum avem ocazia să o dovedim. Ziua de 11
februarie a avut rol de consolidare și pentru ziua anterioară, pentru 14 februarie, însă
momentul anterior nu a beneficiat de această putere de întoarcere, de acest feedback
permanent, de acest perpetuum mobile, adică dinamizarea s-a făcut prin alte caracteristici.
Anterior am înțeles că această putere crește în raport cu celălalt și după o schema pe care
acesta o dictează. Astăzi vedem că puterea stă în propriile mâini, că acest proces continuu
de autoanaliză, această încurajare pe care ne-o oferim nouă înșine în a fi mai flexibili și mai
comunicativi ne ajută să vedem mult mai departe, să fim mai interesați de diversitate, mai
puțin îngrijorați de riscuri. Pe acest fond intervin celelalte elemente de consolidare, care au,
la rândul lor, atât o notă afectivă, sensibilă, cum este cea care ne vine din ziua de 17
februarie, dar și una de forță, cum este cea care ne vine din 19 februarie, ziua în care se
împlinește Luna plină. Riscul de a greși, de a nu îndeplini această condiție, de a nu respecta
această schemă a perpetuumului mobile care ne sporește puterea este de a ne întoarce la
o schemă mai veche, la cum știm noi că ar trebui să fie un om flexibil. A rămâne blocați pe
mesajul de dinamizare al zilei de 11 februarie înseamnă a ne închide circuitele față de ceea
ce putem învăța acum, devenind mult prea mândri de ceea ce știm să facem, iar această
mândrie va deveni la rândul său un obstacol. În cuvinte mai simple, se pune acum accentul
pe simplitate, iar simplitatea nu trebuie să reprezinte puțin, refuz, respingere. Cel care face
o astfel de confuzie și crede că rămâne în simplitate dacă nu acceptă ceea ce i se oferă
acum nu face decât să se otrăvească cu propria subiectivitate. Ea acum se va dovedi utilă,
la fel și în zilele următoare până când aceasta decadă se va încheia, dar lucrul acesta nu
va dura mult timp. Spre sfârșitul lunii februarie, când se va pune problema transformării vor
vedea că nu știu încotro să apuce. Poate nu li se pare grav, de altfel nici nu este, însă ar fi
o risipă să nu acordăm importanța cuvenită atenției acum. Rostul pentru care ne-ar avantaja
acest “mai mult“ este acela de a deveni mai puternici și prin această putere bună să ne
simplificăm viața în următoarele luni, cele care conțin multe încercări, iar unele se vor dovedi
mai complicate decât cele de acum.


9:33 trigon Lună-Mercur
16:18 opoziție Lună-Venus
17:44 trigon Lună-Neptun
19:36 opoziție Lună-Saturn

Dacă mesajul zilei anterioare ni s-a părut complicat pentru că eram puși la muncă, la
efort de gândire, de înțelegere, dar și la unul de acțiune, a sosit momentul să ne relaxăm.
Relaxarea acestei zile va fi una activă când ne vor fi permise mai multe decât ne-au fost
acceptate în zilele anterioare. Dacă în zilele de 12 și, respectiv, 13 februarie am gândit că
trebuie să acționăm într-o anumită direcție și vibrațiile de atunci ne-au îndemnat să fim mai
liniștiți, sa avem măsură, respect, să fim reținuți pentru că există multe riscuri, a sosit
momentul să ne bucurăm de o situație favorabilă care ar putea să aducă situația anterioară
către finalizare așa cum ni le-am dorit, așa cum am visat. Ziua aduce doar două
corespondențe de dinamizare, ceea ce ar putea însemna pentru unii că nu este deloc
liniștită. Avem de-a face acum cu aceeași forță activă, însă liniștea vine din mulțumirea de
a ne vedea dorințele împlinite, faptele încununate de succes. Cu toate acestea, și momentul
de față ascunde un pericol. Este nevoie de puțină subtilitate, de profunzime, de un
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rafinament pe care l-am învățat în experiențele anterioare pentru ca nu cumva acțiunile
acestea în forță să devină grosolane. Ziua de 16 februarie a fost invocată ca un element de
consolidare pe 13 februarie, cea care ne oferă acum puterea de a ne împlini visele. De aici
înțelegem că întotdeauna trebuie să fim atenți la un avertisment ce ține de măsură, nu pentru
că cineva acolo sus dorește să ne oprească entuziasmul, ci doar pentru că acest entuziasm
este o energie foarte puternică ce are nevoie de un canal permisiv pentru a face întâmplările
să fie încununate de succes. Altfel, vom rămâne doar cu amintirea intensității și lângă ea, în
aceeași vitrină, vor fi așezate multiple întâmplări eșuate.
Prin unghiurile care se împlinesc
acum avem măsura a ceea ce pot să
împlinească ceilalți, dar nu avem măsura a
ceea ce noi trebuie să împlinim. De aceea
experiențele zilei de 13 februarie sunt
decizive la acest capitol. Ceea ce atunci era
consolidare, ceea ce s-a sedimentat devine
acum factor de progres. De aici vine și
liniștea împlinirii, de aici ne vine și
mulțumirea de a fi foarte aproape sau chiar
acolo unde credem că suntem. Este foarte
posibil ca anumite proiecte care a fost
foarte active în ultimele zile să stagneze. Nu este niciun pericol dacă se întâmpla așa ceva.
Este o simplă stagnare, o simplă întârziere, nu o deviere de la un traseu negativ, nu un
impas. Avem nevoie și de momentul acesta de mulțumire sufletească, avem nevoie și de
această împlinire personală pentru a simți că trăim și pentru noi înșine, nu doar pentru
ceilalți, nu doar pentru comunitate. Desigur, cei care urmăresc fenomenul social știu că
societatea de consum în care am ales să ne ducem această existența nu încurajează
altruismul. Ni se pare că toți oamenii sunt învățați înainte de toate să fie egoiști, deci să se
gândească înainte de toate la propriul interes. Pentru a sluji intereselor promovate de
societatea de consum se consumă foarte mult cu această educație egoistă, însă doar cu
scopul de a-l face pe individ dependent de ceea ce se întâmplă în afara sa. El are statutul
de consumator, deci viața este trăită pentru a întreține acest sistem. Acest individ trăiește
pentru a sluji intereselor promovate de societate. A trăi pentru sine înseamnă a învăța să te
descurci rezistând multiplilor tipuri de manipulare abordate cu succes de această societate
de consum.


4:36 opoziție Lună-Pluton
9:20 conjuncție Lună-Capul Dragonului
10:43 sextil Venus-Neptun
16:13 careu Lună-Uranus
17:14 trigon Lună-Chiron
17:17 Luna intră în zodia Leu
20:55 careu Lună-Marte
21:09 sextil Lună-Junon

În dimineața acestei zile Venus și Neptun împlinesc sextilul pe care l-am avut activ
încă de la începutul acestei decade. Prima zi a acestei decade, adică ziua de 11 februarie,
reprezintă și corespondența de consolidare pentru ceea ce avem de parcurs acum. Astfel,
la fel ca și în zilele de 14 și, respectiv, 15 februarie, ne întoarcem cu gândul, cu întreaga
stare sufletească, către începutul decadei pentru a descoperi în alt mod decât în celelalte
zile, cât de importantă este flexibilitatea, comunicarea, jocul. Acum înțelegem așa cum s-a
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mai întâmplat în celelalte zile ale decadei, importanța jocului. Relația bună dintre Venus și
Neptun, planete care formează un cuplu, cel al iubirii, ne vorbește despre o inițiativă bună,
despre o faptă bună, despre un ajutor care este răsplătit greșit, necuviincios, eronat. Asta
înseamnă că această energie astrală îl ajută pe cel în cauză să înțeleagă ca fapta bună nu
este o întâmplare, că virtuțile care ne-au îndemnat să procedăm în felul acesta sunt
elementele de bază ale personalității și nu ar trebui să renunțăm la ele. De asemenea,
trimiterea către ziua de 11 februarie pentru consolidare face referire și la un anume
rafinament pentru că la momentul respectiv Luna și Venus s-au aflat într-un trigon. Puterea
cea bună de acum se bazează pe un istoric asemănător, se bazează pe un fel de a fi al
omului care nu trebuie desconsiderat doar pentru că acum răspunsul nu este cel așteptat
sau cel cuviincios. Dacă în această perioadă Luna nu ar fi trecut prin opoziția cu Pluton,
despre care știm că este un
aspect destul de dur, nu ne-am
fi gândit la suferință, faptele
bune nu ar fi provocat astfel de
reacții. Așa, vorbim despre o
invidie la care oamenii nu vor
să renunțe. Dar nu doar atât,
Luna va face acum o legătură
între
această
invidie
și
instabilitatea psiho-emoțională
la care ne-am referit de multe
ori în analizele pe care le
facem aici. Încrederea în sine,
ceea ce conștientizăm că
deținem este în același timp și
medicamentul cel mai bun.
Alinarea suferințelor sufletești,
dar și a celor fizice se face prin toleranță, prin renunțarea la dialogul interior epuizant, prin
încredere. La această încredere se ajunge foarte ușor bazându-ne pe inventarul pozitiv pe
care-l facem calităților descoperite pe 11 februarie. Dinamizarea urmărește și un proces de
maturizare. Prin ceea ce ni se întâmpla acum înțelegem că există un cadru social care ne
oferă șansa de a ne maturiza, nu și răspunsul cel mai potrivit. De aceea, în reacție, la
intensitatea sa maximă, să ne gândim la măsură, la respect, să abordăm evenimentele
sociale sau relațiile pe care le avem cu ceilalți cu condescendență. Corespondența de
dinamizare face trimitere la momente delicate ale acestei decade, așa cum este cel din 19
februarie când se împlinește Luna plină. Această încredere în sine, această abundență de
trăiri în momentul exprimării crește în intensitate, dar intensitatea în sine nu ne protejează
de pericol. Ne trebuie suficient de multă încredere în sine și desigur un sistem de valori solid
pentru ca momentul acesta de expresivitate, de intensitate să nu însemne o altă gafă.
Un alt pericol care va veni spre noi pe 17 februarie este cel al încrederii în sine bazată
pe frustrare. Trecerea Lunii pe zodia Leu în după-amiaza acestei zile și împlinirea careului
cu Marte, îi face pe oameni irascibili la orice formă de constrângere. Devin astfel mult mai
puternici în negație decât în afirmații, de nezdruncinat și imposibil de desprins de propriile
opinii, adică incapabili să se pregătească pentru cristalizarea ce trebuie abordată în ziua
următoare. De aceea, dinamizarea face trimitere la două zile în urmă și la două zile în față,
de aceea gândul acesta egoist urmărește să se ascundă de continuitatea mesajului astral
ce vine din 16 februarie și trebuie să se regăsească în sinteza zilei de 18 februarie. În cuvinte
mai simple, se va insista atât de mult pe aspectul evident al faptelor prezente încât oamenii
vor fi tentați să nege orice corespondență cu evenimente care s-au consumat în alte zile.
Astfel, pe 17 februarie, din cauza acestui egoism, oamenii ajung să fie ei înșiși segmente
care se desprind de întreg.
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9:55 sextil Soare-Neptun
11:06 Chiron intră în zodia Berbec
12:51 conjuncție Venus-Saturn

Atât prin unghiurile care se împlinesc acum, dar și prin corelațiile ce urmăresc atât
consolidarea cât și dinamizarea, cele care iau în calcul și alte implicații astrale, deci se
bazează și pe alte conexiuni, se înțelege că 18 februarie este o zi dinamică. În primul rând,
Chiron va trece pe zodia Berbec. Este o poziție care angajează mult vibrația chironiană, în
sensul că îl ajută pe cel plictisit de viață să-și găsească motivația necesară pentru a merge
mai departe, pentru a porni pe un traseu nou, pentru a se exprima, pentru a-și descoperi
acele calități care îi creează o identitate aparte. Descoperirea unui punct de vedere propriu,
promovarea ideilor într-o manieră originală ține de această poziție. Desigur, sunt și alte
semne zodiacale care pot lansa astfel de mesaje prin intermediul lui Chiron, însă de această
dată zodia Berbec îl ajută pe cel în cauză să scurteze traseul indiferent care sunt riscurile,
indiferent cu cine se luptă, indiferent cât de greu pare. Vorbim, așadar, despre o mare miză,
despre o creștere care trebuie neapărat să fie văzută, remarcata, care trebuie în mod
obligatoriu să producă efecte. Având acest eveniment astral ca bază pentru a înțelege mai
bine trăsăturile zilei de 18 februarie, descoperim noi sensuri ale celorlalte două unghiuri care
se împlinesc acum. Astfel, sextilul Soarelui cu Uranus determină o transformare accelerată,
grăbită, cu toate riscurile, însă pentru cristalizare, pentru stabilizarea identități individului în
grupul de apartenență. Apoi, intervine și conjuncția lui Venus cu Saturn care face din
această stabilitate un element definitoriu al statutului social, al vârstei, al tipurilor de relații
pe care îl dezvoltăm acum. Toate se regăsesc în avantaje, în susținerea, în consolidarea
unei poziții în grupul de apartenență prin claritate, prin cristalizare a relațiilor, prin
descoperirea unei capacități extraordinare, aceea de a selecta ceea ce este bun, util și de
actualitate. Este foarte posibil ca direcția pe care mergem să nu se schimbe pentru că nu
este nevoie. Va fi nevoie doar de dezvoltarea unei noi identități, este nevoie să trecem pe
nivelul următor, să facem un pas către progres, să privim mai departe, să împlinim ceea ce
până acum ni s-a părut că nu poate fi făcut cu resursele pe care le avem. În egală măsură,
este și un moment potrivit să descoperim care sunt oameni falși. Lucrul acesta nu se
împlinește de la sine, ci se face trimitere către sinteza zilei de 13 februarie cea dominată de
conjuncția lui Marte cu Uranus. Ceea ce acum devine expresivitate, originalitate și
cristalizare, deci sextilul Soare-Uranus, cu câteva zile în urmă era dorință, atitudine
explozivă, nevoie de descătușare, de eliberare, de distrugere a unor bariere. În cuvinte mai
simple, avem acum din nou ocazia să vedem cât de periculoase sunt uneori acele reacții
temperamentale și cât de bine sunt așezate ele într-un context mai larg. Cel care a dat
dovadă de tărie de caracter, care a înțeles cât de importantă este măsura, rezerva și
respectul poate avea acum o calitate mai mare. Dacă nu a făcut nici cel mai mic efort în
sensul acesta pe 13 februarie, acum va încerca să își consolideze încăpățânarea și toate
informațiile care ni se par foarte clare fac trimitere doar la cât de important este să se separe
de ceilalți, să-i disprețuiască, să-i acuze. Doar în felul acesta putem vorbi despre
consolidare, doar în raport cu vibrația sintetică a zilei de 13 februarie. Toate celelalte se vor
exprima liber, dinamic, de aici și nota deosebită a acestei zile. Până și problemele ne ajută
să ne dezvoltăm, să creștem, până și conflictele reușesc să facă un transfer de informații,
până și omul disprețuitor duce sămânța cunoașterii mai departe. Nu se întâmpla lucrul
acesta în general, ci doar acum. Dar acest dinamism nu este o forță explozivă, ci mai curând
o acumulare de putere care duce mai departe împlinirea aspirațiilor personale ca un tăvălug,
încet, nu în viteză mare, pentru a descoperi noi măsuri, nu etaloane, noi dovezi de respect.
Prin ceea ce ne ajută să creștem acum ajungem să dobândim un statut social foarte bun și
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durabil. Reușita acestei zile poate reduce considerabil tendințele spre segmentare specifice
acestui an.


1:03 Soarele intră în zodia Pești
1:59 trigon Lună-Jupiter
3:54 opoziție Lună-Lilith
8:41 conjuncție Mercur-Neptun
15:50 trigon Lună-Uranus
16:46 Luna intră în zodia Fecioară
17:53 Lună plină
21:45 careu Lună-Junon
22:30 trigon Lună-Marte

În noaptea de 18 spre 19 februarie soarele va trece pe zodia Pești și de dimineață
se va împlini conjuncția lui Mercur cu Neptun. În a doua parte a zilei, spre seară, se va
împlini și Luna plină. La prima vedere, ziua pare sa aducă o schimbare importantă de viziune
ca și cum lucrurile care au fost importante până acum trebuie să treacă printr-o revizuire,
adică nu mai sunt atât de importante pe cât de importante ni se păreau pe vremuri. Cu toate
acestea, corespondentele care există între zile arată că 19 februarie ne oferă posibilitatea
de a face un fel de sinteză asupra întregii decade. Prin multiplele conexiuni pe care le vedem
și din schemele atașate, 19 februarie are o legătură subtilă cu prima zi a acestei decade. La
modul concret corespondențele de consolidare fac trimitere către 17 februarie, cea care nea îndemnat să ne împăcăm, să fim concilianți, iubitori și să trecem dincolo de conflictele
penibile. Legătura cu prima zi a acestei decade, când Junon se întorcea pe zodia Gemeni
și ne îndemna să fim flexibili și înțelegător se realizează prin mai multe etape. Avem nevoie
să înțelegem valoarea și greutatea sensibilității, să fim responsabili prin sarcinile pe care ni
le-am propus, să ne ținem de cuvânt, dar mai ales să nu acordăm o mai mare importanță
minciunilor. Dacă lucrul acesta este împlinit atunci și sensibilitatea va reuși să își găsească
un canal foarte bun pentru a nu compromite realizările comportate până acum.
Este adevărat, privind spre aceste corespondențe înțelegem că aspectul dinamic al
zile este mai important decât cel de consolidare. Asta nu înseamnă că retrospectiva nu are
un rol foarte important. Ceea ce ne consolidăm acum, propriile opinii pe care le-am
evidențiat prin explicații clare sau prin exemple de bune practici devin problemele
comunității. Asta înseamnă că avem posibilitatea acum să ieșim dintr-un cadru restrâns, să
vorbim cu mai mulți oameni, să lansăm mesaje care vor fi folosite în grup sau care vor
deveni, chiar dacă nu vom ști niciodată lucrul acesta, exemple de bune practici pentru mulți
oameni. Luna plină care se împlinește în a doua parte a zilei aduce o mare intensitate
acestor direcții și știm, nu este prima dată, am mai invocat această componentă a zilei de
19 februarie, situația nu rezolvă prin intensitate problemele de acum. Este nevoie să se facă
trimitere la morală, la reușite mari, unele dintre ele destul de importante pentru a depăși și
o etapă a orgoliilor. Vorbim și despre un schimb de experiență frumoasă, și despre o
toleranță a greșelilor celorlalți, vorbim și despre ceea ce ne ajută să ne apărăm, dar nu
lovind, nu prin accentele dramatice ale acestei perioade, ci prin lucrurile simple și personale
care s-au evidențiat și în celelalte zile. Deși pare o zi destul de grea, 19 februarie este o zi
de conștientizare. Înțelegem ce anume trebuie să sacrificăm ori ce anume am sacrificat deja
pentru un scop probabil, care sunt oamenii falși, ca o confirmare a unei conștientizări mai
vechi pe care am avut-o pe aceeași linie, cum anume trebuie să realizăm un schimb de
experiență pentru ca el să fie util și durabil. În cuvinte mai simple, 19 februarie înseamnă o
lecție despre educație, despre cunoaștere, despre respectul pe care orice om trebuie să-l
aibă față de munca sa ori față de munca celuilalt. De fiecare dată când se pune problema
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orgoliului oamenii se luptă, devin încrâncenați pe propria poziție și chiar această
încrâncenare îi izolează de ceilalți. Izolarea duce la separare, la segmentare și de aici ne
poate veni obsesia sărăciei, ori sentimentul că suntem pedepsiți, elemente pe care le vom
parcurge în luna martie.


4:43 sextil Mercur-Saturn
17:23 opoziție Lună-Neptun
19:33 trigon Lună-Saturn
21:11 opoziție Lună-Mercur
23:44 trigon Lună-Venus

Ultima zi a acestei decade ne vorbește despre educație. Relația bună pe care Mercur
și Saturn o împlinesc în noaptea de 19 spre 20 februarie închide cercul circumscris acestei
decade și reușește să facă o mai bună sinteză a perioadei decât cea realizată în ziua
anterioară. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că prima zi a
acestei decade devine pentru momentul de față și elementul care dinamizează, în timp ce
zilele de 14 și, respectiv, 18 februarie, când Marte a intrat pe zodia Taur și Chiron pe zodia
Berbec, sunt zile de consolidare. Așadar, momentul acesta ne vorbește despre o
înțelepciune care ne poate duce către o armonie. Termenul acesta de armonie este, în
contextul de față, destul de pretențios. Nu se poate vorbi despre armonie în situația în care
am avut de împlinit atât de multe direcții și de mers către ținte foarte ambițioase încât ni s-a
părut că mergem pe sârmă. Unii au avut mari așteptări de la ceilalți și concluzia la care
ajung acum este că au greșit, că poate pe viitor ar trebui să fie mult mai atenți, să nu mai
risipească atât de multă energie, atât de mult timp să se concentreze pe probleme cu
adevărat importante. Din această perspectivă, ultima zi a decadei este una care ne duce
către atenție și disciplină, dar judecând și după unghiurile pe care le formează Luna cu cele
patru planete cu care are astăzi un raport direct, cu care împlinește unghiuri cu toleranță
mică, ne spune că trebuie să ținem cont și de nesiguranță. Nesiguranța va fi văzută în cazul
unora prin concluziile false la care se grăbesc să ajungă. Am văzut, tocmai pentru că vorbim
despre o concluzie asupra întregii decade, că aceasta este una din trăsăturile principale ale
zilei de 20 februarie, ceea ce îi face pe unii să greșească în mod copilărește, să ajungă la
concluzii pripite, să se implice în compromisuri periculoase ca și cum acestea sunt scutul
cel mai bun. De aceea, cu toate că relația bună dintre Mercur și Saturn dă zilei o notă
frumoasă, apare o încrâncenare pe lucrurile pe care nu le-am înțeles, pe proiectele care nu
au putut fi duse mai departe și de eșecul cărora unii se rușinează. Ajung în situația în care
nu vor să recunoască faptul că nu s-au implicat suficient, au fost zăpăciți, nu au reușit să
facă față tuturor provocărilor pentru că erau prea multe sau prea intense și atunci preferă
să pară răi decât proști, indiferenți decât zăpăciți. Pentru că vorbim acum, pe 20 februarie,
despre o sinteză a întregii decade, trebuie să readucem în discuție ideea că aceste 10 zile
nu au fost deloc simple. Am amintit lucrul acesta și în analizele anterioare și conștientizăm
acum că am avut dreptate. Corespondența de dinamizare, cea care ne întoarce la trecerea
lui Junon pe zodia Gemeni, aspect astral care ne îndeamnă să fim flexibili și comunicativi,
ne atrage atenția că toate aceste experiențe pe care le-am parcurs de-a lungul decadei și
care, pe rând, au făcut trimitere la acest episod din prima zi a decadei sunt foarte importante.
Unele dintre ele au fost mai importante în anumite zile față de altele, dar acum înțelegem
că toate au o greutate și o importanță pe măsură.
Există un mare pericol de care trebuie să ne protejăm în ultima zi a acestei decade
și acesta vine din validarea frustrării. Împlinirea celor două opoziții, una cu Neptun și cealaltă
cu Mercur, având în vedere că aceste două astre sunt în continuare în fereastra conjuncției
lor, pune această problemă a încrederii în eșec. Oricât de clar este acest eșec, oricât de
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clar ni se pare informația care face referire la aceasta, avem nevoie să acordăm credibilitate
unui element, spre exemplu intuiția ori sensibilitate artistică, situate deasupra acestuia,
adică relația bună dintre Mercur și Saturn - educația primită, disciplina care ne-a format
oameni rezistenți și puternici. Acestea care ni se par acum foarte grele au scăpat educației
mai vechi. Dacă și acesta ar fi fost inclus în acel program educativ, atunci am fi vorbit despre
o mai mare rezistență. Cel care își permite să gândească așa, în perspectivă, dintr-un cadru
mult mai larg va reuși să se detașeze de drama personală, să vadă unde a greșit, dar să nu
considere un capăt de țară, să nu se acuze prea mult de erorile pe care le conștientizează
acum. Este mult mai important să integrezi această experiență în educația care este deja
sedimentată. În felul acesta, se face o legătură între tensiunea care vine din relațiile pe care
Luna le are cu planetele acum, pe 20 februarie, și raportul bun dintre Mercur și Saturn.
Așa după cum s-a constatat și din observațiile aplicate tuturor zilelor acestei decade,
corespondențele de consolidarea, dar și cele de dinamizare s-au prezentat în acest interval
într-un mod aparte. Decada următoare nu va fi atât de plină de aspecte, de corelații, de
lecții, de obligații precum a fost aceasta. Asta înseamnă că omul care se declară mulțumit
de ceea ce a primit în aceste 10 zile, cel care a ajuns în ziua de 20 februarie să se simtă
protejat de faptele sale, de ajutorul pe care l-a oferit celorlalți, crede în promisiunile celor
care au dovedit până acum
că se țin de cuvânt și prin
aceste asocieri bune va
reuși să treacă peste multe
obstacole, să înțeleagă că
natura
acestor
corespondențe este un fel
de schemă, de traseu
secret pe care trebuie să
meargă
cel
atent,
respectos, curajos și a nu
declanșa, ca în filmele de
aventuri, anumite capcane.
Greșelile
făcute
prin
nerespectarea
acestor
corespondențe
nu
declanșează capcane, ci
ne întorc la stări sufletești vechi și periculoase, la reziduuri, la relații toxice. Cine nu-și
dorește așa ceva, dar conștientizează acum că nu a ținut cont de aceste corespondențe, își
va propune ca, pe viitor, să fie puțin mai atent.
Dintre toate aceste corespondențe, nota afectivă, cea care ne îndeamnă să fim
respectuoși și atenți la rezultatele muncii proprii și ale celorlalți devine elementul cel mai
important și, după cum am văzut din experiențele ultimei zile ale acestei decade, și achiziția
cea mai importantă a perioadei. Chiar dacă această decadă va fi considerată cea mai dificilă
a lunii februarie, ea poate fi și cea mai generoasă în rezultate frumoase.
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Decada a III-a (21-28 februarie 2019)
Surprize neplăcute. Acces diminuat la informație. Adevărul nu
este prezentat corect. Abuz.

DECADA NR. 6
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

12

21-30 aprilie

Reper negativ

3

21-31 ianuarie

FEBRUARIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
23, 27
21
24, 25
24, 26, 28
22
24
26
23
21
21, 22
24
22, 28
21
25
28
26
22, 23
28
27
21
24, 25
28
22, 27

Munca este un obiectiv important. Ne temem că recompensa nu este pe măsură. Fermitate.
Regret prin selectarea greșită a prietenilor. Ajungem foarte sus pentru că riscăm. Munca este apreciată
greșit. Minciuni care ne afectează statutul social. Cel puternic nu se poate impune. Situații sociale
complicate. Neadevărurile ne afectează statutul social. Probleme de concentrare. Nu ne asumăm
riscuri. Discutăm prea mult despre ceea ce este interesant pentru alții și neinteresant pentru sine. Nu
ne putem concentra. Gândurile sunt răvășite. Credem că evadarea într-un plan al iluziei este mult mai
bun. Oameni puternici nu se plâng atât de ușor. Conflictele gratuite sunt discutate la scenă deschisă.
Probleme administrative. Minciuna este ascunsă pentru a fi folosită ca o armă mai târziu. Apar mici
semne de regres. Creștem dacă suntem binevoitori cu ceilalți. Oamenii sunt judecați ușor după funcții.
Perioadele favorabile le trăim cu nostalgie. Există un interes față de artă, față de sensibilitate, față de
creativitate. Binele nu este întâmplător. Este necesară o conduită psihică bună. Mizăm mult pe
ajutorul cuiva. Succesul este încadrat corect. Se depune eforturi pentru asocieri interesante. Drumul
nu este rătăcit. Construim idealuri îndrăznețe. Asocierile sunt importante pentru că modificarea
statutului social a fost oprită. Stare proastă. Indispoziție. Gândurile sunt răvășite. Judecăm oamenii
după problemele pe care nu le pot controla. Tipul inferior este obligat să dezvolte relații interumane
complicate, care îl rănesc. Transformările interumane sunt povestite greșit. Este nevoie de atenție.
Curajul ne ajută să vedem foarte departe. Situațiile dificile sunt rezolvate prin logică. Drum deschis
pentru omul curajos. Drum închis pentru omul închistat. Avem nevoie de reîncărcarea bateriilor.
Ideile importante sunt prezentate acum mai mult cu titlu figurativ.
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A treia decadă a lunii februarie încearcă să corecteze anumite direcții negative ale
decadei anterioare prin faptul că ne oferă drept reper pozitiv ceea ce în decada anterioară
era considerată un reper negativ. Învățăm, astfel, să ne vedem limitele și înțelegem că dacă
nu am putut face înseamnă că atât a trebuit să facem și să nu interpretăm surprizele
neplăcute ca un atac la persoană. Este foarte posibil ca o parte din evenimentele acestei
decade să ne lase impresia că anumite personaje care sunt mai privilegiate de soartă, mai
puternice sau mai abile abuzează de naivitatea pe care o avem, de lipsa posibilităților. Lucrul
acesta se explică din punct de vedere astral prin corelațiile care există, pe tronsonul negativ,
între decada de față și finalul lunii ianuarie.
A treia decadă a lunii ianuarie a fost
dominată de trecerea lui Marte pe zodia
Berbec și împlinirea unor unghiuri foarte
interesante care au anunțat o revoltă ce s-a
concretizat sau care și-a derulat anumite
etape în primele două decade ale lunii
februarie. Prin mâniile mai vechi, prin
resentimente pe care nu am reușit să le
lăsăm în urmă, prin acele experiențe triste
care ne-au construit o anumită idee despre
lume și despre viață ajungem acum să ne
punem singuri bariere în calea adevărului.
Suntem prea tulburați ca să înțelegem că lucrurile simple trebuie să rămână așa. Suntem
prea porniți împotriva celor pe care-i considerăm vinovați de ceva pentru a nu acționa în
forță, pentru a nu trece dincolo de o limită. Ca și în decada anterioară, se va pune problema
acum ca educația să fie valorificată prin ceva. Cine nu are educație nu are ce valorifica și
atunci dorește să trăiască cu ceea ce ia de la alții.


1:41 careu Lună-Jupiter
3:53 trigon Lună-Pluton
8:05 sextil Lună-Capul Dragonului
16:20 Luna intră în zodia Balanță
16:36 opoziție Lună-Chiron
22:41 trigon Lună-Junon

Prima zi a acestei decade este o zi de conciliere. Chiar dacă în noaptea de 20 spre
21 februarie Luna se află într-un careu cu Jupiter și se pare că ne aducem aminte doar de
ceea ce este rău, deci, în realitate, nu facem decât să privim cu luciditate anumite episoade
care s-au consumat în ultimele zile ale decadei anterioare, relația bună pe care o are cu Axa
Dragonului ne pune pe gânduri, ne face să regretăm că nu am respectat armonia, că am
aplicat recomandări sau strategii care nu duc nicăieri. Este foarte posibil ca prin această
poveste tristă de viață să tragem și concluzii eronate și lucrul acesta să-l conștientizăm în a
doua parte a zilei, când Luna va trebui să treacă prin două opoziții, una cu Neptun și cealaltă
cu Mercur, astre care sunt în continuare în fereastra conjuncției lor. Regretul ne face să
înțelegem că am avut cum să acționam frumos și pozitiv, însă nu am dorit. Ceilalți,
colaboratorii, asociații, oamenii cu care ne-am intersectat în demersuri anterioare, nu știu
nimic despre tot acest proces de conștientizare. Această dramă este înțeleasă mult mai ușor
dacă urmărim corespondența dintre zile. Cele de consolidare ne îndreaptă atenția către
zilele de 23 și, respectiv, 27 februarie, când înțelegem că este momentul să ne asumăm
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anumite riscuri, să visăm la o schimbare pozitivă, dar fără drame, cu scopul de a obține o
performanță reală, nu una închipuită.
Corespondențele de dinamizare ne îndreaptă atenția către zilele de 24 și, respectiv,
25 februarie când primim un cadou, o lecție de viață, un sfat, o recomandare. Azi putem
face o combinație între celor două elemente pentru a se obține un echilibru foarte interesant,
să ne consolidăm prin ceea ce cere timp, răgaz și răbdare și să ne dinamizăm prin ceea ce
am demonstrat până acum că putem face.
Trecerea Lunii pe zodia Balanță îi face pe oameni instabili și lucrul acesta al
echilibrului, al legăturii care există între procese care cer timp și răbdare și cele care pot să
ne ducă foarte repede la o finalitate ar putea să ne dea bătăi de cap și mai mari. Aceste
bătăi de cap vin prin refuz, prin desconsiderarea unui sfat, prin renunțarea la o experiență
bună doar pentru că acum ni se pare că ne înțeapă, ne duc în preajma unor oameni care
ne solicită, ne pun la muncă, ne vorbesc despre lucruri pe care nu mai vrem să le auzim.
Asocierile superficiale reprezintă marele pericol al momentului, adică eroarea pe care o
repetăm după o întâmplare care s-a consumat în a treia decadă a lunii ianuarie. Chiar dacă
Mercur se află în conjuncție cu Neptun și ni se pare că suntem inspirați, chiar dacă această
planetă are o relație bună cu Saturn și ne dă o anume încredere în sine pe metoda de lucru,
momentul de față este mult mai aproape de careul cu Jupiter, unghi care se va împlini în
seara zilei următoare, ceea ce ne face vulnerabili în fața situațiilor noi. Dacă parcurgem
întâmplări pe care le recunoaștem ușor, cu care ne-am mai întâlnit, problema ar putea să
nu fie atât de mare, Însă atunci când ne întâlnim cu situații noi suntem tentați să le raportăm
la scheme mai vechi, spre exemplu la dramele pe care le-am parcurs în a treia decadă a
lunii ianuarie ceea ce va fi o mare greșeală pentru că această metodă nu rezolvă nimic sau
nu ajută în soluționarea problemei, ci mai curând o agravează.


20:22 careu Lună-Saturn
22:41 careu Mercur-Jupiter

Ceea ce înțelegem pe 22 februarie va fi păstrat în memorie mult timp, va fi considerat
un moment de grație pentru ceea ce vom face în acest an, dar și în anii următori. Lucrul
acesta se conturează așa pentru că diferențele care apar acum, fie cele legate de programul
de lucru fie cele legate de recunoaștere socială, de acceptare într-un grup, de a răspunde
sau nu unei provocări teribile, de a participa sau nu la situații sociale complicate, reprezintă
mai mult decât pare la prima vedere. Faptul că munca nu este apreciată nu se referă strict
la procesul pe care îl facem acum, ci la statutul pe care-l are individul, la valoarea socială a
acestuia, la ceea ce ar putea schimba în grupul de apartenența prin succesul sau insuccesul
său. Dacă ar fi să ne referim fie și numai la acest aspect ar fi suficient să înțelegem că un
element minor nu poate fi separat de cadru general în care este integrat. Așadar, presiunea
personală sau socială care se evidențiază pe 22 februarie este parte dintr-un plan mult mai
mare care ne încurajează spre concentrare, spre atenție și spre o dreptate obiectivă. Cine
se abate de la acest plan nu va face decât să se întoarcă la conflictele de pe finalul lunii
ianuarie. Acum reușim să înțelegem mai bine de ce anumite trăsături care au avut în ziua
anterioară statutul de dinamizare, ne-au încurajat să ne folosim puterile, să apelăm la
instrumentele pe care le utilizăm mai des în mod eficient. Acele instrumente au fost eficiente
doar în ziua anterioară, iar acum ni se cere să le consolidăm.
Ziua de 24 februarie, pentru că la ea ne referim, are o dublă semnificație. Ne ajută
acum să ne consolidăm ideile indicate mai sus, dar ne și încurajează să nu renunțăm la
ceea ce știm să facem foarte bine, la ceea ce deținem. Asta înseamnă că pericolul de acum
constă în blazarea sau în a abandona o metodă doar pentru că nu ne-a oferit încă rezultatele
pe care le așteptam, așa cum s-a întâmplat altădată. Această abordare poate fi înțeleasă
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mult mai bine dacă ne gândim că decada în curs ne ajută să ne consolidăm cunoștințele
pentru a fi mai buni, performeri, pentru a atinge un nivel superior de interacțiune, nu prin
tensiune așa cum vom vedea la momentul acela, ci prin pregătirea momentelor delicate în
așa fel încât pe viitor să fim mai protejați. În cuvinte mai simple, vom fi eliberați de toate
aceste pericole pe 22 februarie dacă alegem să ne bucurăm împreună cu ceilalți de ceea
ce am obținut prin munca proprie, să dăruim, să punem la dispoziția lor ca și cum au luat
parte la tot acest proces de muncă, de creație. Societatea de consum nu ne încurajează să
facem lucrul acesta. De aceea, avantajele zilei de 22 februarie, chiar dacă sunt foarte
prețioase, vor fi rezervate celor puțini. Ele sunt accesibile oricui însă pentru reușită trebuie
îndeplinită această condiție a detașării de egoism, de invidie, de lăcomie. Dar faptul că trăim
în comunitate poate fi și un avantaj. Prietenia nu trebuie să fie o iluzie, o vorbă, o etichetă,
un titlu, ci capabilă să producă efecte, ca de exemplu acela de a împărți cu inima deschisă
ceea ce ai, ceea ce poți,
ceea ce ai primit la rândul
tău.
Societatea
de
consum, cea care judecă
totul după bani sau după
ceea ce poate fi convertit
în bani, nu acceptă
această idee. Până și
gratuitatea este vândută,
până și cadoul trebuie să
aibă o însemnătate care
poate fi valorificat printrun schimb. Dacă am
muncit tot anul pentru
anumite rezultate și le-am
pus deoparte bucurându-ne că avem spre ce ne îndrepta în momente delicate, nu înseamnă
că trebuie să rămânem blocați pe această idee. Primești dacă la rândul tău participi la
această mișcare a valorilor, adică dacă dăruiești. Dar nu trebuie să trăiești cu gândul că
darul în sine reprezintă prețul pe care aștepți să-l primești din partea altora. Deși din anumite
puncte de vedere omenirea a evoluat, lucrurile acestea nu mai sunt respectate acum
precum făceau strămoșii noștri. Societatea de consum s-a construit prin anularea acestor
valori, iar anularea altruismului nu se face decât prin abuz, prin explorarea trăsăturilor
negative, prin cultivarea unui egoism de masă. Întoarcerea la calea cea dreaptă, la drumul
cel bun, la lumina sufletului care-i unește pe oameni presupune a renunța la aceste obiceiuri
negative cultivate atât de mult de societatea de consum.


2:58 sextil Lună-Jupiter
4:50 careu Lună-Venus
4:52 trigon Lună-Lilith
4:55 careu Lună-Pluton
5:52 conjuncție Venus-Pluton
9:05 careu Lună-Axa Dragonului
15:06 careu Soare-Junon
17:15 opoziție Lună-Uranus
18:00 Luna intră în zodia Scorpion
19:24 sextil Mercur-Pluton

Unghiurile care se împlinesc în această zi ne vorbesc despre responsabilitate și
despre consecințele unor erori pe care le-am făcut pentru că am fost împrăștiați, pentru că

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

91

gândurile ne-au fost răvășite, pentru că nu am fost susținuți sau ni s-a părut că insecuritatea
merită mai multă atenție decât prietenia, înțelegerea sau munca. Suntem acum marcați de
greșelile pe care le-au făcut ceilalți și ni se pare că nu-i putem ierta, ni se pare că tot ceea
ce ne amintim despre ei este rău pentru că așa s-a întâmplat. Momentul acesta este o falsă
luciditate dacă se bazează doar pe aceste drame. Relația proastă pe care Luna o are acum
cu Axa Dragonului, în situația în care Venus se află în conjuncție cu Pluton, ne îndeamnă
să ne concentrăm prin presiunea momentului, prin durere, prin dramă, prin ceea ce ne
enervează. În realitate, elementele astrale ale zilei de 23 februarie se consolidează prin
binele pe care l-am conștientizat în prima zi a acestei decade, cea care ne spune că
mulțumirea este mai importantă decât orice chiar dacă nu am primit ceea ce am cerut, chiar
dacă ni se pare că este puțin ceea ce avem. Apoi, dată fiind această revoltă pe care am
resimțit-o și pe 21 februarie și pe care o resimțim și acum, conștientizarea cu pricina ne
îndeamnă spre autocontrol și ne spune că așa ajungem la mari drame existențiale dacă
pornim de la o observație greșită, de la o presupunere apoi ajungem să selectăm din ceea
ce ni se întâmplă doar cele care confirmă aceste elemente negative. Ca și cum am fi
personaje într-un roman, dar nu pozitive, ci exemple de suferința, precaritate, indiferență.
O corespondență de dinamizare leagă ziua de 23 februarie de ceea ce s-a consumat
în prima zi acestei decade când am fost frământați de nedreptatea care este prezentă peste
tot, dar și către a desconsidera o experiență de factură spirituală. Cel lucid va avea impresia
astăzi că este pedepsit pentru că s-a depărtat de adevăratele valori ale vieții, pentru că este
în continuare trist sau nemulțumit de ceea ce are. Pentru ca lucrurile acestea să intre pe
făgașul normal, avem nevoie să ne îndreptăm atenția către corespondențele de consolidare,
adică spre ecuația astrală a zilei de 26 februarie. La momentul acela Luna se va afla pe
zodia Săgetător și ne va vorbi despre performanța la care ajungem în condiții drastice. Cel
puțin, valorile de acum vor fi optimizate, încadrate foarte bine în funcție de ceea ce obținem
atunci. Abia după 26 februarie vom realiza că aceste corespondențe nu sunt doar simple
conexiuni între ecuația astrală, ci un fel de cărare galbenă, ca în celebra poveste a copilăriei
“Vrăjitorul din Oz”, un fel de cifru, de traseu secret pe care merge doar cel care renunță la
importanța de sine, la dramele personale și care încearcă să descopere mai multe despre
el însuși. În momentul de față afla mai multe despre sine înseamnă a opri această validare
negativă. Dacă nu validăm negativ atunci ziua de 23 februarie va fi una încărcată de mesaje,
de semnificații când vom fi capabili să urmărim și dramele celorlalți, greșelilor lor pentru ca
la momentul potrivit să le putem fi de ajutor. Cel pregătit ar putea să intervină cu un sfat, cu
o recomandare, cu simpla prezență, reușind astfel să echilibreze balanța valorilor și să facă
lucrurile simple să rămân în continuare simple, dar mult mai profunde și mai încărcate de
semnificație. Pentru ca aceste realizări să fie posibile nu trebuie să facem prea multe lucruri,
ci doar să evadăm din aceste scheme subiective, din acest plan al iluziei care ne spune că
este bine ori plăcut tot ceea ce facem. Dacă ar fi important să fie așa nu am trăi în
comunitate. Pentru că trăim în comunitate avem nevoie din când în când să învățăm și
această lecție a schimbului de experiență, a darului oferit fără o plată, a susținerii
necondiționate.


2:46 trigon Lună-Soare
5:16 opoziție Lună-Marte
21:31 trigon Lună-Neptun

24 februarie este o zi de putere. Descoperim acum că puterea ne vine din experiențe
pe care am fost în stare să le valorificăm frumos, elegant sau am știut cu cine să ne asociem
pentru ca rezultatul să vină ușor. Apoi, avem sentimentul că ne putem exprima la o
intensitate mai mare pentru că nerefuzându-ne nimic ni se va părea perfect just să le facem
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cunoscute celorlalți și nemulțumirile noastre. Ceea ce se întâmplă acum nu este o revoltă
distructivă, ci mai curând o revoltă care deschide uși, care îi pune la punct pe cei obraznici,
care ne ajută să ne hotărâm, dacă este cazul, să punem punct unor relații toxice.
Dacă în zilele anterioare am visat să devenim personaje de film, personaje din roman,
să ieșim din condiționările care ne creau atât de multe neplăceri, adică să ne integrăm întro poveste frumoasă care este deja scrisă, să obținem o poziție privilegiată într-un grup deja
format, ceea ce vine spre noi acum poartă amprenta noutății, adică este ceva foarte original.
Lucrul acesta îl înțelegem mult mai ușor din corespondențe, atât cele de consolidare cât și
cele de dinamizare, ce dau zilei o notă particulară. Ziua de 22 reprezintă un element de
referință și în privința consolidării, dar și în privința dinamizării. Ceea ce ne motivează să
exprimăm la scenă deschisă, să dinamizăm devine și un element care formează o anumită
opinie despre noi înșine, despre ce putem face ușor sau cu efort, despre cât de complicate
sunt situațiile pe care vrem să le rezolvăm.

Desigur, tocmai pentru că lucrurile acestea sunt ample și pentru că Luna neagră se
află în continuare în fereastra sextilului cu Jupiter, planetă care, prin careul cu Mercur, ne
vorbește despre situații sociale complicate, ne aflăm și în fața unor minciuni pe care, inițial,
nu vom ști cum să le demontăm. Unii vor spune că aceste minciuni sunt rezultatul unor
demersuri lungi cu un puternic impact administrativ și că nu ne putem lupta cu sistemul, dar
descurajarea lor este doar semnul lașității, nu al prudenței. 24 februarie nu ne vorbește
despre o luptă cu sistemul, nu ne vorbește despre conflicte la scenă deschisă, ci doar despre
ceea ce identificăm, apoi respingem ca fiind un model eronat la care nu dorim să aderăm.
De aceea, opoziția Lună-Marte care se împlinește în dimineața acestei zile și care ar putea
să le spună celor pasionați de astrologie că ziua debutează prost, de această dată nu
reprezintă decât ambiția care ne motivează să trecem dincolo de bariera care ne-a inspirat
până acum teamă. Acest unghi este, de fapt, și ceea ce îi diferențiază pe oamenii slabi de
cei puternici. Omul slab se va plânge că are în față un obstacol, cel puternic nu-și va pierde
timpul văicărindu-se, ci se va motiva să își adune puterile, să-și concentreze gândurile
pentru ca acțiunea sa să fie scurtă, rapidă și încărcată de succes. Rezultatul acestei zile
este curajul de a face ceva inedit, personal. Chiar dacă nimeni din comunitate nu va ști lucrul
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acesta, cel în cauză va avea puterea să vadă că de această dată s-a mobilizat pentru a ieșit
din banal, din anonimat, din rutină. Lucrul acesta îl înțelegem prin faptul că 28 februarie este
pentru ziua de față un ajutor pentru dinamizare. Ultima zi a acestei luni este dominată de
sextilul Soare-Marte, cel care ne ajută să ne transformăm pornind de la ceea ce am făcut
singuri, fără ajutor, fără a fi impulsionați. Nu trebuie acum decât să fim doar puțin atenți sau
puțin mai lucizi decât am fost în zilele anterioare pentru a vedea că orice urmă de curaj
autentic are la capătul drumului un rezultat foarte bun.


0:21 sextil Lună-Saturn
5:58 conjuncție Venus-Coada Dragonului
9:23 sextil Lună-Pluton
9:40 careu Lună-Lilith
13:19 trigon Lună-Mercur
13:33 trigon Lună-Capul Dragonului
14:20 sextil Lună-Venus
15:50 trigon Mercur-Capul Dragonului
23:20 Luna intră în zodia Săgetător

În dimineața acestei zile Luna va trece prin Coada Dragonului și ne va reîmprospăta
memoria cu întâmplări care ne definesc felul de a fi. Pentru că acest ultim sector de tranzit
al Lunii pe zodia Scorpion aduce împlinirea unor unghiuri în mare parte pozitive, și
întâmplările pe care ni le amintim vor fi frumoase, adevărate exemple ale puterii personale,
ale binelui personal. Însă nu totul este util, nu totul ne va folosi pe acest traseu. De aceea
25 februarie ne cere să fim foarte atenți la acest proces de selecție. Corespondența de
consolidare ne îndreaptă atenția către prima zi a decadei (21 februarie), când Luna s-a aflat
într-o relație bună cu Axa Dragonului, la fel cum se află și acum, însă atunci fără a reuși să
medieze tendința Nodurilor. Binele zilei de 21 februarie este, prin prisma a ceea ce gândim
și simțim în momentul de față, unul mic, mărunt, care nu rezolvă mari probleme, dar care a
fost un început bun, suficient de vizibil încât să facă posibilă apariția unei etape de acum.
Aceasta este, de fapt, și cea mai mare problemă a zilei. Mesajul zilei de 21 februarie ne-a
permis să înțelegem că lucrurile mici sunt cele care formează elementele mari, că modestia
prinde bine oricui și că a pierde din vedere această viziune de ansamblu doar pentru a obține
în mod obsesiv un punct de vedere propriu, chiar cu riscul de a desconsidera o recomandare
de factură spirituală, este o mare problemă. Ne uităm spre trecut, unii chiar se vor scufunda
în retrăirea unor episoade, nu doar în rememorarea lor, însă trebuie să fim conștienți că nu
suntem încă pregătiți pentru episoade foarte mari, ci doar pentru conturarea celor mici la un
nimic puțin mai mare. Chiar dacă Luna, prin relația sa bună cu Axa Dragonului, mediază
tendința Nodurilor prin Coada Dragonului și dă planetei Venus o puterea parte, nu tot ceea
ce vedem dincolo de poartă, dincolo de fereastra deschisă, nu tot ceea ce ni se dezvăluie
acum trebuie dus mai departe, trebuie folosit. Suntem ajutați pentru a obține “mai mult”, dar
nu să ne pierdem capul. Această selecție nu este deloc întâmplătoare, iar lucrul acesta îl
observăm din corespondențele de dinamizare, cele care ne vorbesc, la fel ca și în ziua
anterioară, despre răsplata curajului adevărat. Din trecut nu ne vin numai lucruri frumoase,
chiar dacă suntem acum capabili să facem o selecție bună din ceea ce vedem. Euforia a
ceea ce credem că putem face în momentul de față ne permite să luăm de acolo și anumite
episoade dramatice considerând că le putem schimba tonul, că le putem transforma în forțe
pozitive. Nu acesta este rostul zilei. Rostul zile este de a ne însuși elemente gata elaborate
care formează un puzzle, care sunt deja fragmente ale unui întreg pe care acum îl
asamblăm. Înțelegem acum că acest întreg a ajuns să nu mai aibă acest statut pentru că a
trecut printr-un episod de segmentare. În felul acesta, reușim să contrabalansăm tendințele
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negative ale acestui an, cele care ne duc spre segmentare. Așadar, cei care pe acest final
de tranzit al Lunii prin zodia Scorpion își folosesc cunoștințele, puterile, abilitățile pentru a
face demonstrație de forță, nu pentru a deveni eficienți, buni gospodari ai vieții proprii, ajung
să vină în contact cu ceea ce nu pot controla și în timp să se transforme în prizonierii
propriilor amintiri. În timp ce omul victorios va fi răsplătit pentru curajul său simplu de a-și
lua din jur atât cât îi trebuie, cel lacom își va petrece lunile următoare încercând să-i
convingă pe ceilalți că merită să trăiască doar din gloria tinerețe.


0:04 trigon Lună-Chiron
10:05 opoziție Lună-Junon
13:33 Ultimul pătrar

Această zi nu beneficiază de o corespondență de consolidare, ceea ce înseamnă că
mesajele sale trebuie să reprezinte un salt rapid și eficient cu scopul de a modifica ceva din
statutul social sau de a-l ajuta pe cel în cauză să obțină rapid anumite rezultate. Nu știm de
ce este nevoie ca anumite rezultate să fie obținute rapid, însă știm că impulsul acesta va fi
de-a dreptul terapeutic pentru că ne ajută să scăpăm de toată presiunea zilei de 25
februarie, cea care ne-a tulburat cu lucruri pe care nu știam în mare parte cum să le
abordăm. Acum suntem convinși că nu trebuie să ne bazăm atât de mult pe ajutorul venit
din partea celorlalți cât să ne concentrăm pe ce avem de făcut, pe ceea ce știm să facem
cel mai bine. De fapt, la lucrul acesta face referire și opoziția Lună-Junon, adică la acest
statut obținut prin refuzul unui ajutor. Este clar că aflat în fața unor rezultate obținute prin
efort propriu, cel în
cauză va fi mult mai
liniștit
și
mai
mulțumit. Și aceasta
însă
trebuie
abordată cu maximă
atenție,
fără
mândrie, fără dorința
de răzbunare, fără
resentimente.
Din
nefericire, orbiți de
necesitatea
de
obținerea
unui
avantaj,
oamenii
ajung să dea curs
unor
tendințe
negative
care
definesc
luna
februarie. Nu vor
recupera
anumite
distrugeri,
spre
exemplu cele de pe
finalul lunii ianuarie,
ci le vor duce mai
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acestea sunt dovezi de trăinicie, lucruri pe care se poate observa patina timpului. Există o
tendință spre deviere și aceasta va fi accentuată de obsesia momentului, cea dată de refuzul
ajutorului pe motiv că ne descurcăm și singuri, așa după cum s-a văzut din experiențele
zilelor anterioare. Cel care dovedește această atitudine negativă nu face trimitere la
evenimentele încărcate de succes din toate celelalte zile ale decadei, ci doar către zilele de
22 și 23 februarie, cele care au făcut referire la dorința de a obține un anumit statut social.
Asta înseamnă că refuzul ajutorului se bazează pe o invidie, pe o formă de gelozie pe care
cel în cauză o nutrește față de cel care recomandă. Acestea sunt sentimente ascunse și ele
țin mai mult de latura întunecată a firii care trebuie și ea să treacă periodic prin purificare.
Cel care va fi prudent în abordarea acestei probleme personale și nu va urmări să le
transforme în standarde, considerând că ceea ce obține acum va fi o puternică lovitură dată
adversarului sau celor care nu au avut încredere în el, va reuși în lunile următoare să se
armonizeze cu cei pe care îi refuza acum și să nu se compromită. Altfel, luna martie va veni
cu evenimente triste, încărcate de dezamăgire pentru că nu am mai găsit acum puterea
necesară să reluăm relațiile ajunse în puncte critice. Dar noi, pentru că studiem astrologia,
nu suntem simpli consumatori ai unor previziune astrale, știm că în luna martie va fi definită
de intențiile reale pedepsite prin oameni slabi. Relațiile care ne așteaptă, în cazul în care
astăzi suntem atât de naivi încât să le rupem pe cele pe care le avem pentru a fugi de
responsabilitate, vor fi atunci relegate, însă cu oameni slabi, care nu ne pot ajuta, situație
care ne va face să respectăm mai mult această etapă de împăcare. Așadar, cel care dorește
să se răzbune refuzând acum ar trebui să se mai gândească dacă își poate permite așa
ceva.


5:18 careu Lună-Neptun
16:36 conjuncție Lună-Jupiter
18:39 sextil Lună-Lilith

27 februarie este o zi de echilibrare. Astăzi, încă de dimineață, când Luna va trece
prin careul cu Neptun, vom conștientiza că gândurile ne sunt reușite. Pentru a ne echilibra
privim în față, către ceea ce se va consuma în ziua următoare, către sextilul Soare-Marte,
cel care ne ajută să obținem un avantaj, un privilegiu, un succes printr-un efort propriu,
printr-un gest original. Asta ne motivează să ne echilibram și de acest echilibru avem
neapărat nevoie în special în prima parte a zilei, adică până când se va împlini conjuncția
Lună-Jupiter, aspect care ne oferă o oarecare susținere din punct de vedere motivațional,
adică ne ajută să ne selectăm gândurile, să fim mai siguri pe sine, mai încrezători în relațiile
pe care le avem acum active. Lucrul acesta îl înțelegem mult mai bine dacă urmărim
corespondențele acestei zile. Cea de consolidare ne îndreaptă atenția către ziua următoare,
iar cele de dinamizare către experiențele zilei de 21 februarie, cele care ne-au învățat că
lucrurile mari sunt construite din piese mici care se potrivesc între ele, cărora le este sortit
să participe la construirea unui edificiu important.
Dar ziua de 27 februarie mai are o componentă. Vine spre noi cu o ușoară confuzie,
cea la care ajungem din plictiseală. Pentru că, trecând prin conjuncția Lună-Jupiter, anumite
sentimente se temperează, anumite impulsuri sunt oprite, mulți vor înțelege că poate fi și un
moment de relaxare. Poate fi un moment de relaxare fizică, de odihna, de repaus, dar nu
de refuz, așa cum s-a întâmplat în ziua anterioară. Încă avem atenția îndreptată către
anumite realizări sociale și încă ni se pare că acestea pot fi obținute doar cu ajutorul
celorlalți, iar ca răspuns să o facem pe grozavii, să considerăm că acesta este cel mai bun
moment în a demonstra că ne putem descurca singuri. Este foarte important să avem
discernământul necesar pentru a nu deveni victimele propriilor alegeri. Nu este momentul
să luăm decizii radicale, ci doar să descoperim care este nota originală a episodului, cu ce
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vine el nou în contextul perioadei. Așadar, deciziile luate la nervi sau la plictiseală sunt la fel
de periculoase precum cele adoptate cu intenție clară de răzbunare, de invidie. Aceasta
este și ideea care ne ajută să separăm oamenii puternici de cei slabi. Tipul inferior va fi
obligat să dezvolte pe mai departe relații interumane foarte complicate care vor menține
activă această agresivitate, adică vor continua să rănească. El va visa în continuare că
victoria lui este obținută doar prin suferința adversarului.


3:11 careu Lună-Mercur
4:32 sextil Soare-Marte
8:20 trigon Lună-Uranus
8:51 Luna intră în zodia Capricorn
9:55 careu Lună-Chiron

Ultima zi a acestei decade este una de educație. Avem prilejul acum să vedem dacă
deciziile pe care le-am luat de-a lungul lunii februarie au fost bune sau nu. Momentul de față
conține un episod personal prin care ne evidențiază adevărata natură a sufletului,
adevăratele motive care au stat la baza unor hotărâri, cele care, la rândul lor, au produs
schimbări de statut. În egală măsură, 28 februarie este și o zi de forță, când încercăm să
rezolvăm probleme dificile prin logică, prin argument, prin discernământ. Acum ni se pare
că deciziile adoptate prin refuzul ajutorului venit din partea celorlalți nu a fost tocmai corect.
Din observațiile inserate celorlalte zile noi știm ce a fost corect și ce nu din aceste decizii.
Acum însă cădem într-o latura subiectivă și suntem impresionați de cât de ușor am putut
să-i rănim pe ceilalți prin aceste hotărâri, dar vedem doar rănile produse, nu și contextul
care a permis o asemenea competiție. Dacă în această călătorie în trecut privirea se oprește
pe deciziile obiective atunci toată această compasiune față de rănile adversarului dispare.
Dacă deciziile spre care ne îndreptăm atenția nu a fost obiective, ele vor cere, prin
subiectivitatea specifică, mai multă putere pentru a exista, pentru a supraviețui. Soluția este
simplă. Trebuie să ne oprim și să ne reîncărcăm bateriile, să acceptăm că uneori este loc
de puțin compromis, de puțină competiție, de puțină luptă pentru a ni se respecta o poziție.
De aceea a ne petrece ultima zi a lunii februarie cu regretul unor greșeli făcute în ultima
perioadă este o veritabilă pierdere de vreme. Lucrul acesta îl înțelegem din punct de vedere
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astral prin consultarea corespondențelor de consolidare și de dinamizare. Ne vom întoarce
către miezul evenimentelor zilelor de 24 și 25 februarie pentru a ne consolida această
înțelegere a puterii personale. Corespondențele de dinamizare ne îndreaptă atenția către
zilele de 22 și, respectiv, 27 februarie cele care au scos în evidență elemente negative care
nu pot niciodată zidi, ci care sunt părți/fragmente dintr-un întreg și care, pentru a-și reaminti
care le este funcția principală, trebuie să treacă printr-un proces de purificare, de
reasamblare. Așadar, nu tot ceea ce ne vine să facem este și bun, nu tot ceea ce dorim să
facem este rezultatul unei intuiții, ci avem nevoie să ne oprim și să vedem care este sensul
pentru care merită să folosim această energie minunată a sextilului Soare-Marte. De aceea,
ar fi indicat să ne gândim dacă acest curaj trebuie dovedit în fața primului om care ne iese
în cale sau în fața celui pe care-l considerăm cel mai puternic. Absența discernământului, a
puterii de a alege momentul sau persoana care să merite acest consum reprezintă cea mai
mare realizare a acestei zile. Fără acest discernământ, achizițiile acestei decade, cele care
vin prin conștientizarea adevărului, prin identificarea elementelor originale, personale duc
spre o altă formă de abuz. Așa cum am văzut și în celelalte zile ale decadei, a ne lăsa în
voia acestor impulsuri negative generează efecte în cascadă. Ne vom confrunta cu ele chiar
începând cu luna martie prin faptul că nu vom găsi momentele potrivite sau persoanele cu
nivelul de competență adecvat pentru ca problemele pe care ne propunem să le rezolvăm
spre o soluționare rapidă și corectă, ci ne vom întreține cu oameni slabi sau nepricepuți. La
momentul acela vom considera că destinul ne pedepsește, că așa ne este dat să avem un
trai nefericit și o viață mare. În realitate, posibilitățile speciale de care am putea să ne
bucurăm atunci sunt selectate încă de pe acum. Orbirea de acum, indiferent că vine din
ignoranță sau din agresivitate, produce efectele negative de mai târziu prin selectarea, încă
de pe acum, a unui traseu rău. La momentul respectiv, pentru a supraviețui, ne vom
mobiliza, iar această mobilizare va zdruncina ființa și primul efect va fi segmentarea, marele
pericol al anului 2019.
Ultima decadă a lunii februarie ne-a oferit această experiență minunată de a înțelege
care este nota originală, care sunt elementele personale pe care trebuie să le folosim pentru
a ne găsi un loc binemeritat în grupul de apartenență, în comunitate. Unii, apelând la metode
mai vechi, se vor impune și vor greși procedând în felul acesta pentru că vor pune mai mult
accent pe metodă decât pe descoperirea calităților personale. Alții vor merge pe imitație,
adică nu vor avea nici cel mai mic interes să vadă care este nota personală, cum să
procedeze pentru a fi originali. Există și o a treia categorie, cea a oamenilor harnici și
muncitorii care vor fi atenți și, fie pentru că vor consulta aceste previziune astrale, fie pentru
că se vor folosi de propria intuiție, își vor îndrepta atenția către corespondențele de
consolidare și de dinamizare care ne ajută să selectăm exact ceea ce nu este util pentru a
preîntâmpina o segmentare. Evoluția la care ne predispune această decadă este una
deosebit de importantă pentru a face față următoarelor etape. A reproduce metodele altora
în mod artificial, a ne întoarce la metode mai vechi fără discernământ înseamnă a accepta
că decadența este mai importantă decât purificarea. Poate, la momentul respectiv, în ziua
în care o anumită încercare se evidențiază, ni se va părea important să ținem cont de
această căutare a originalului. La sfârșitul acestei decadei, când ne vom întâlni cu
recompensa pe măsura originalității, a curajului adevărat și bun, ne va fi mult mai clar care
a fost natura deciziilor și ce fel de oameni am devenit. Dacă am greșit, din nefericire, nu ne
mai putem întoarce pentru a repara. Erorile acestei decade creează breșe de securitate sau
ne plasează pe un drum întunecat, cel care ne va permite în luna următoare să avem doar
relații cu oameni slabi sau care nu sunt buni la ceea ce sunt solicitați.
Mesajele lunii februarie găsesc un loc de cinste în ecuația sintetică a anului 2019.
Cel care va reuși să recupereze anumite distrugeri, în special cele care s-au consumat pe
finalul lunii ianuarie, prin dualitatea obositoare sau printr-o severitate care nu a dus la decizii
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abuzive, categorice, tranșante, va reuși să devină un om puternic și să fie prețuit de ceilalți.
Ba mai mult, ar putea obține chiar un nou statut care să-l protejeze de predispozițiile ciudate
ale lunii martie. La începutul lunii următoare Uranus va reveni pe zodia Taur și ne vom
întoarce la o parte din problemele care s-au evidențiat în a doua parte a anului 2018. De
aceea, avem nevoie să fim înconjurați de oameni cu care să avem relații simple, sincere și
care să nu obosească atunci când trebuie să ajute, să nu fie plictisiți când viața le oferă
prilejul de a dărui. Aceasta este cea mai mare achiziție a lunii februarie și numai prin
intermediul ei reușim să evităm o segmentare periculoasă, cea care este, de altfel, nota
principală a anului 2019.
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MARTIE

INTENȚII RELE PEDEPSITE PRIN OAMENI SLABI.
RĂSPUNSURI INUTILE.
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Luna martie ne va surprinde prin faptul că anumite lucruri pe care am crezut că leam rezolvat se întorc. Uranus revine pe zodia Taur, de această dată definitiv, iar lucrurile nu
sunt în avantajul grupurilor care s-au crezut prea puternice, care au considerat că pot să
schimbe fața lumii prin acțiuni în forță. Apoi, după ce Marte va împlini, în decursul unei
decade, mai multe unghiuri bune cu Neptun, cu Saturn, cu Pluton sau cu Capul Dragonului,
ajungem în situația în care Pluton trebuie să treacă prin Coada Dragonului. Pluton s-a aflat
în fereastra conjuncției cu Coada Dragonului și în lunile anterioare, însă nu am simțit că
lucrurile sunt atât de concentrate, atât
de rele, atât de periculoase cum mor
fi în martie. Asta înseamnă că deviza
generală a acestei luni, cea care face
trimitere la intențiile reale ce sunt
pedepsite prin oamenii slabi sau, în
cazul celor care au fost cât de cât
cuminți, dar mai mult pasivi oferind
răspunsuri complet inutile, face
trimitere la o problemă existențială
care depășește cu mult cadrul pe
care îl analizăm aici, al anului 2019,
al acestei etape de viață.
Așadar, ne aflăm acum în fața
unor combinații foarte ciudate, chiar
periculoase și extrem de delicate
încât orice recomandare ar trebui
respectată cu strictețe. Vom vedea că
acest an își merită pe deplin
denumirea de an al segmentării
pentru că nu doar Luna martie este
una dificilă. Ne confruntăm cu o formă
de orbire, de neprevăzut, de
incertitudine încât ni se pare că totul
este rezultatul hazardului. În realitate,
ceea ce noi numim întâlnirea cu
hazardul este doar o întâlnire cu
întâmplările pe care nu am fost în
stare să le anticipăm deci ele nu au
fost ascunse. De aceea realizările de
acum ne pot ajuta să împlinim o
aspirație care a fost sădită în subconștient sau în sufletul omului ambițios de mult timp.
Lucrul acesta va fi foarte vizibil în mijlocul acestei luni, în a doua decadă, cea care va avea
o legătură cu totul aparte cu finalul anului 2019, cel dominat de relația bună dintre Marte și
Pluton, moment care ne vorbește despre curajul real care ne ajută să trecem peste
obstacole închipuite, peste complicațiile inutile, peste conflictele care nu își au rostul.
Luciditatea de acum ne ajută să ne pregătim etapele următoare în așa fel încât finalul anului
să ne găsească atenți și pregătiți pentru a înțelege rostul progresului ce ne-a fost dat.
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Decada I (1-10 martie 2019)
Succes prin mijloace indecente. Putere preschimbată. Refuz.
Elucidarea unui mister. Zdruncin. Severitate. Raportare la trecut.
Descindere. Eradicare.

DECADA NR. 7
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

4

1-10 februarie

Reper negativ

25

1-10 septembrie

MARTIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
10
1
2, 4, 8, 9
1, 5, 7, 8
2
3
2, 8
3
8
1
4
7
7, 10
5
2
6
7
4, 6
7
2
1, 3, 9
8
3
1
9
8
10
1, 5

Invidia ne cucerește pe toți. Ideile sunt respinse. Gândim că viitorul este mult mai bun. Ne
încearcă un sentiment însă. Valorificăm corect aptitudinile. Cercetare misterioasă. Avem nevoie de
sfaturile corecte și obiective ale celorlalți. Lucruri bune se poate întâmpla. Munca este valorificat întrun mod eficient. Versatilitate. Suntem într-o perioadă de progres. Personalitatea este limitată doar de
ambiție care nu au fost calculate din timp. Demobilizare. Lovitură sub centură. O minciună este
supradimensionată. Perioadă nefastă au rămas vii în memoria personală. Perspicacitate. Voință
folosită pentru a construi o viață nouă. Emancipare. Atenție pe detalii. Suntem în fața unor încercări
majore. Alegem dar ne îndoim. Vibrațiile complicate ne vorbesc despre trăirile pe care le-am uitat.
Ne temem până și de propria umbră. Adeziune. Aspirațiile către o viață mai bună nu țin de planul
imaginar Se discută despre motivele stresante. Viitorul ne îngrijorează puțin. Vulgaritatea este
ascunsă de vitalitate, dinamism, activitate. Cântărim bine și decidem prost. Intuiția științifică este
trecută într-un plan secund. Nimeni nu este perfect. Vorbim prea ușor despre nevoile celorlalți și prea
greu despre propriile nevoi. Minciuna este apreciată ca fiind o opinie obiectivă. Apar îmbunătățiri
într-un plan legat de o cercetare sau de achiziția unor bunuri. Oamenii slabi se ascund. Este nevoie de
control. Anumite acțiuni practice se finalizează într-un mod frumos și corect. Lipsa de realism este
observată în mod corect. Strategie nouă. In decență. O problemă personală întârzie o soluție generală.
Combinații despre oameni și lucruri. Visare. Puterea de a pătrunde o problemă generală. Avem mai
multă luciditate. Dreptate este de partea noastră. Se finalizează un demers ambițios. Viața este
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complicată. Cerințele externe ne-au solicitat mult sensibilitatea, solidaritatea. Energia suplimentară
este folosită pentru a pune în aplicare un vis. Ne bucurăm de conjuncturi favorabile. Binele vorbește
despre simpatia celorlalți. Imaginație. Receptivitate. Zona schimbului de experiență face trimitere și
la bunuri materiale. Afacerile sunt foarte frumoase.
Prima decadă a lunii martie ne oferă exemple de bune practici. Dacă până acum am
fost interesați să privim cu responsabilitate față de bunurile celorlalți, la fel vom face și de
acum
încolo,
iar
rezultatele vor fi văzute,
nu foarte departe, ci la
începutul lunii septembrie,
atunci când Uranus se va
afla într-o relație foarte
bună cu Junon, trecută
deja pe zodia Fecioară. În
cuvinte
mai
simple,
suntem invitați în prima
decadă a lunii martie să
stabilim prietenii care nu
se rup ușor, care se
bazează pe o comunicare
liberă între oameni care
nu-și ascund nimic, care
nu se luptă unii cu alții,
care nu se acuză, ci, în cele mai nefericite din cazuri, își trăiesc propria dramă, propriul
zdruncin. Pentru unii prima decadă a lunii martie va însemna desprinderea de o formă de
tradiție care nu poate fi dusă mai departe. Așadar, pentru acești oameni intervalul de față
vine cu o eradicare, dar, în egală măsură, vine și cu un succes prin mijloace mai puțin
obișnuite ce va fi pus în loc. De fapt, mesajul central al decadei se referă la o formă de
deschidere căreia nu i-am acordat până acum atât de multă atenție. Prin acest arc peste
timp (martie-septembrie) se încearcă o altfel de raportare la trecut. Unii se vor raporta la
trecut prin lupte, prin conflicte, prin revendicări sau prin ceea ce îi poate provoca
adversarului o foarte mare suferință. Cel mai câștigat în această decadă este omul care,
bazându-se pe intuiția de acum, alege să fie liber în legăturile pe care trebuie să le realizeze,
în prieteniile care se vor dovedi pe mai departe foarte utile. Deși nu are nimic de-a face cu
rațiunea, momentul acesta va putea fi explicat abia după ce anul va fi încheiat. Intuiția, după
ce evenimentul ce a fost anticipat se consumă, poate și ea să fie explicată prin alte
instrumente. Dar ca lucrurile acestea să se împlinească avem nevoie de practică.


4:27 trigon Lună-Marte
5:11 sextil Lună-Soare
14:31 careu Venus-Uranus
16:40 sextil Lună-Neptun
18:45 Venus intră în zodia Vărsător
20:23 conjuncție Lună-Saturn

Prima zi a lunii martie este o zi de mare încercare. Ni se pare că lucrurile ce se
consumă acum sunt la voia întâmplării tocmai pentru că Venus se va afla în prima jumătate
a zilei pe ultimul grad al zodiei Capricorn după care va trece pe zodia Vărsător. Fie că se
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află pe ultimul grad al zodiei Capricorn, fie că se află pe primul grad al zodiei Vărsător,
dinamica nu se schimbă, ci doar calitatea vibrațiilor, adică se face trimitere la aceeași
intensitate a obscenităților, la aceleași acțiuni tendențioase, la aceleași gânduri care nu fac
cinste omului curat, simplu și elevat. Avem însă și puțin noroc. Anumite evenimente ce sunt
programate pentru a se consuma acum se vor opri, nu pentru că întâmpină un obstacol, ci
pentru că individul se răzgândește. Așadar, prima zi a lunii martie face trimitere la ceea ce
ne motivează să ne răzgândim, să schimbăm ordinea lucrurilor, să dăm problemelor
personale o importanță mult prea mare, să ne atribuim sarcini suplimentare, dar nu la modul
general și nici haotic, ci doar acele sarcini pe care știm sigur că le putem împlini, dar să nu
le putem acum împlini în timpul adecvat.
Deși această zi este dominată de careul Venus-Uranus împlinit de pe gradele
anaretice ale zodiilor pe care le tranzitează, momentul de față face trimitere la necesitatea
adoptării unei hotărâri corecte sau de corectare a uneia ce a fost luată în mare grabă la
începutul anului. Viitorul nu poate fi atins fără ca intuiția să fie respectată. Dacă nu
respectăm mesajele care vin pe alte canale atunci tot ceea ce întâlnim este o scenă, creează
un acut sentiment de nesiguranță și nimic din ceea ce vine din partea oamenilor dragi nu ne
este pe plac. Ba, dimpotrivă, ni se pare că viitorul nu-i include pe cei dragi. Astfel, corelațiile
acestei zile, cele care ne vorbesc despre un episod tragic, fac trimitere la lipsa de atenție,
la minciună, la grijile nejustificate, la plăcerea pe care am avut-o din a absenta de la un
eveniment important. În felul acesta, chiar din prima zi a acestei luni ne sunt descoperite în
fața celorlalți adevăratele intenții, adică cele rele, care vor fi, de altfel, pedepsite prin
contactul cu oamenii slabi. Trecerea lui Venus pe zodia Vărsător chiar în prima zi a acestei
luni va face ca indiferențele mai vechi să fie răsplătite la fel. Dacă, anterior, fiind indiferenți
a fost bine, acum nu mai avem norocul acesta. Trecerea lui Venus pe zodia Vărsător
înseamnă, în acest context, atracție către o formă de independență care ne duce către zone
obscure împotriva voinței proprii, împotriva propriului ideal. Pentru unii lucrul acesta
înseamnă reeditarea unor obiceiuri proaste, însă ele sunt, în realitate, niște elemente
periculoase care nu vor putea fi corectate prea curând. Se va vorbi în prima zi a lunii martie
despre administrarea unui fond personal, însă doar în prima parte a zilei și lucrul acesta va
fi făcut cu patimă, calculând prea mult ceea ce trebuie obținut prin sacrificiul de care
partenerul de dialog nu va ști niciodată, care nu va fi împărtășit niciodată. Această decizie
de asociere, divulgată prin trecerea lui Venus pe ultimul grad al zodiei Capricorn, ține mai
curând de obsesia averii, obsesia sărăciei, a lucrurilor care nu pot fi obținute decât în acest
mod. De aceea, prima zi a lunii martie ne vorbește mai mult despre ceea ce ne încântă fără
să ne spună absolut deloc dacă sunt sau nu reale consecințele alegerilor proprii. Având în
vedere că în ultima zi a acestei luni se va împlini sextilul Marte-Neptun, suntem invitați, încă
de pe acum, de când Venus trece pe zodia Vărsător, să fim atenți la dramele care ne
îndeamnă să-i judecăm pe ceilalți după obsesiile proprii. Sentimentele rele nu vor fi niciodată
valorificate în mod corect pe această cale.


5:49 conjuncție Lună-Pluton
7:55 sextil Venus-Chiron
9:41 conjuncție Lună-Coada Dragonului
18:53 sextil Lună-Mercur
20:47 careu Lună-Uranus
21:06 Luna intră în zodia Vărsător
22:29 sextil Lună-Chiron

În dimineața acestei zile se va împlinii sextilul Venus-Chiron, aspect care indică
necesitatea adoptării unor noi decizii, despre însușirea unor recomandări, despre
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acceptarea unor sugestii. Lucrurile bune care sunt programate să se întâmple pe 2 martie
vin însă dintr-un trecut îndepărtat. Tot în dimineața acestei zile Luna va trece prin Coada
Dragonului și ne va duce din trecut acele povești interesante care ne-au motivat puternic,
deși unele dintre ele au fost simple istorisiri, simple povești. Există o dramă teribilă ce se va
evidenția în această a doua zi a lunii martie încât tot ceea ce ține de nesiguranță să se
evidențieze ca fiind nota generală a perioadei sau chiar a lunii martie. În realitate, toată
această dramă pe care o trăim pe 2 martie este una foarte subiectivă pentru că se bazează
pe convingerea că lucrurile bune nu ne sunt permise. Deși singuri ne refuzăm o evoluție
spirituală, prin decizii proprii regretăm prea ușor, ne întoarcem din drum sau suntem prea
mânioși la adresa celor pe care îi considerăm vinovați de ceva. Până spre seară Luna și va
încheia tranzitul său prin zodia Capricorn și va intra pe Vărsător împlinind un sextil cu Chiron.
Vorbim,
așadar,
despre o schimbare
bruscă,
atât
de
rapidă încât până și
cel în cauză va fi
surprins, deși el
cunoaște cel mai
bine desfășurătorul.
Lucrul acesta se
explică din punct de
vedere astral prin
faptul că ziua are o
singură
corespondența de
dinamizare
ce
merge
către
3
martie.
De
aici
înțelegem că toate
aceste elemente revoluționare, toate aceste gânduri de a schimba lumea, de a o
reconfigura, de a o modifica nu sunt decât simple reacții bazate pe nerăbdare. Toate
celelalte elemente specifice momentului ne îndeamnă să ne consolidăm experiențele pe
care le-am acumulat până acum pentru a fi mai echilibrați și mai puternici, nu neapărat
victorioși sau celebri. 2 martie este ziua care are cele mai multe corespondențe de
consolidare, deci vine cu cele mai multe nevoi. Asta înseamnă că este de o importanță
majoră schimbarea pe care am făcut-o încurajați fiind de trecerea lui Venus pe zodia
Vărsător, însă chiar și așa nu ne este permis să ne folosim de această ușurință de a modifica
tonusul, vibrația, atmosfera pentru propriul avantaj, decât dacă el coincide cu cel al grupului
de apartenență. Avem nevoie să ne folosim de lucrul acesta pentru a deveni mai puternici
și mai buni prin folosirea intuiției, a inspirației sau prin curaj. Ceea ce se întâmplă acum va
fi regăsit, ca sinteză ori consolidare, pe 7 martie, atunci când Soarele va trece prin conjuncția
cu Neptun. De altfel, nu este o surpriză, în afară de prima și ultima zi a decadei, toate
celelalte zile se dinamizează printr-o singură corespondență, făcând trimitere către ecuația
astrală a unei singure zile. De aici înțelegem că și această zi, ca și celelalte, se bazează pe
puterea de a experimenta, de a sedimenta, pe ceea ce se elucidează, se sedimentează, nu
doar pe ceea ce se impune ori se refuză.
Trecerea Lunii prin Coada Dragonului reprezintă un moment delicat, cel care ne
vorbește despre păcate mai vechi, despre mânii mai vechi, despre promisiunea de a
sancționa o persoană pe care o considerăm acum vinovată de ceva. Episodul la care facem
trimitere s-a consumat la începutul lunii februarie și de-acolo ne vine această dorință de
eradicare. Așadar, nu trebuie să fim atât de pătimași, ci să ne gândim cu decență și cu
condescendența față de colaboratori pentru că lucrurile acestea nu vin spre noi întâmplător,
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ci pentru că așa le-am intenționat. A trece acum peste micile animozități, a fi indulgent cu
oamenii care greșesc reprezintă dovada că putem evolua, chiar dacă facem lucrul acesta
prin regula pașilor mici.


0:02 conjuncție Lună-Venus
13:04 trigon Lună-Junon
20:53 careu Lună-Marte

Imediat ce intrăm în spațiul zilei de 3 martie, Luna va trece prin conjuncția cu Venus
pe zodia Vărsător și apoi până când ziua se va termina va trebui să treacă prin trigonul cu
Junon și prin careul cu Marte. Vorbim, așadar, în a treia zi a lunii martie despre versatilitate,
despre manipulare, despre plăcerea de a impune celorlalți reguli care să îi destabilizeze, să
îi enerveze, să îi pună în dificultate. 3 martie se bazează pe instabilitatea zilei anterioare, pe
deciziile anterioare ca și cum numai pe experiențele de atunci ne putem centra, numai prin
ele putem visa la o viață mai bună.
Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător înțelegem că nevoia
de a vorbi, de a împărtăși experiențele proprii, de a-i învăța pe ceilalți, de a le povesti despre
experiențele personale reprezintă o veritabilă metoda de autoreglare, de temperare sau de
vindecare. În cazul oamenilor care au o viață simplistă, minciuna va deveni elementul de
care se pot folosi pentru a capta atenția. Pentru că Venus intervine în ecuația astrală a
momentului vorbim despre plăceri ciudate, neobișnuite, chiar despre o inversiune a plăcerii
ca și cum aceasta trebuie folosită ca un instrument de tortură. Ecuația astrală a momentului
are o legătură neobișnuită cu ceea ce se va întâmpla pe 8 martie, atunci când oamenii vor
constata că slăbiciunile trebuie combătute cu orice preț, când lipsurile trebuie înțelese și
diminuate pentru că ele, de fapt, nu sunt semne ale unui progres spiritual, ci dovezi ale
refuzului, ale neputinței de a acționa într-o anumită direcție. Asta înseamnă că, încă de pe
acum, ne gândim la anumite lovituri pe care trebuie să le aplicăm oamenilor slabi, celor care
ne oferă ceea ce solicităm, adversarilor. La fel de vulnerabili îi considerăm și pe cei care nu
acorda atenția cuvenită celor pe care le spunem, nu sunt atenți la ceea ce avem de oferit
sau un respect.
Asocierile de acum
sunt însă teribile,
iar ele se bazează
pe
faptul
că
dezamăgirile de pe
8 martie trebuie
tratate în forță, prin
atitudine
categorică.
În
rest,
ecuația astrală ne
vorbește despre
dorințele
personale ce nu
vor
putea
fi
împlinite niciodată,
despre
aspirații
care se bazează
pe traume, pe
întâmplări
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neobișnuite, pe ciudățenii ce s-au consumat la începutul lunii februarie. Dacă în momentul
de față nu se întâmplă ceva neobișnuit în așa fel încât să fim mulțumiți cu ceea ce trăim,
ceea ce ne amintim va fi supraevaluat, supradimensionat, va fi exagerat și o minciuna va
înlocui adevărul simplu. Astfel, în momentul acesta de conflict ne gândim că poate lucrurile
bune pe care ni le dorim și pe care vom fi tentați să le luăm cu forța pe 8 martie ar trebui
reanalizate. Cel care renunță la luptă pe 3 martie va primi afecțiune atenție sau recunoaștere
pe 8 martie fără să facă niciun efort.


18:29 sextil Lună-Jupiter
20:37 conjuncție Lună-Lilith

4 martie ne vorbește despre educație. Suntem acum suficient de atenți la ceea ce
înseamnă acumularea de cunoștințe, informații, la cum anume trebuie să ne exprimăm, cum
să interacționăm. Din fericire, lucrurile acestea vor rămâne mult timp în conștiința individuală
deoarece corelațiile dintre zile vor aduce suficient de multă putere în așa fel încât ziua de 7
martie, cea care reprezintă pentru momentul de față o corespondență de dinamizare, să
poată fi folosită la o altă intensitate, mult mai mare, mult mai bună și într-un mod mult mai
eficient. Rămâne însă să stabilim dacă experiențele primei zile a lunii martie, cea dominată
de trecerea lui Venus pe zodia Vărsător ne oferă suficient de multă putere, încredere sau
determinare în așa fel încât saltul pe care urmărim să-l facem să fie deopotrivă plăcut și util.
Vorbim, așadar, pe 4 martie, despre nevoia de a obține un avantaj în bani, în bunuri,
în progres, despre ceea ce ne oferă stabilitate și recunoaștere socială. Dacă în această zi
Luna nu ar trebui să treacă prin conjuncția cu Luna neagră nu s-ar fi pus problema ca o
minciună să ne întoarcă din drum, să ne facă să ne simțim inferiori. Dar, așa cum se
întâmplă de multe ori, tot răul spre bine. Ceea ce se oprește acum reprezintă un ajutor mare,
important, foarte valoros de care ne vom folosi pentru a obține un mare avantaj pe mai
încolo. Așa ne-am propus la începutul lunii februarie, așa cum vedem din corelațiile dintre
decade. La momentul respectiv lucrurile păreau așezate pe un alt făgaș, ni se va părea că
asocierile trebuie respectate așa cum se prezentau atunci, nu cum se înțelegea din
explicații, nu cum ne indica schema ori metoda de lucru.
În felul acesta, corelațiile care există între decade și corespondențele dintre zile ne
pun în fața unei simplități aparte. Este posibil ca momentul de față să ne rămână în memorie,
nu doar prin perspicacitate, nu doar prin abilitatea de a face un arc peste timp, ci și prin
viteza cu care depășim anumite bariere de comunicare sau interacțiune. Asta înseamnă că
episodul teribil care s-a consumat în dimineața zilei de 2 martie, cel de trecerea a Lunii prin
Coada Dragonului, face trimitere la episoade mult mai complicate decât am crezut la prima
vedere. Perspicacitatea pe care o avem acum se bazează, așadar, pe conflicte mai vechi.
Desigur, nu totul este legat de aceste conflicte, nu au ele o putere absolută, însă în
momentul de față, în ultima zi de deplasare directă a planetei Mercur, nu putem neglija lucrul
acesta decât dacă dorim să facem retrogradarea lui Mercur o sursă și mai mare de confuzie.
În ziua următoare, spre seară, Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei
săptămâni și vom reînvia conflicte mai vechi, fără a mai avea timp, putere sau interes să le
analizăm. De aceea se va pune problema pe 4 martie să ținem cont de educație, de
dreptate, de atenție.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

107


10:04 sextil Lună-Uranus
10:09 Luna intră în zodia Pești
20:19 Mercur intră în mers retrograd

În seara acestei zile Mercur își va iniția deplasarea retrogradă care durează
aproximativ trei săptămâni. Până atunci, Luna, pe ultimul sector de tranzit al zodiei Vărsător,
va împlini un sextil cu Uranus
și la puțin timp va trece pe
zodia Pești. Lucrul acesta
anticipează ceea ce se va
întâmpla în ziua următoare
când Uranus se va întoarce
definitiv pe zodia Taur. Asta
înseamnă
că
momentul
acesta al zilei de 5 martie nu
mai poate schimba nimic din
ceea ce nu am reușit să
schimbăm în ultimele zile sau
în ultimele luni. 5 martie
devine, astfel, o zi a replicilor,
a sintezelor, a observațiilor
puternice pe care le avem față
de faptele celorlalți, față de
fenomenul social, față de ceea
ce consideram că nu merge
bine în societate, față de
mersul lucrurilor în general.
Dacă nu momentul acesta nu
s-ar fi pus problema ca Mercur
să își inițieze deplasarea
retrogradă procesul acesta de rememorare nu ar fi avut atât de multă importanță. Ne-am fi
gândit că poate lucrurile importante au și ele propriul program, că poate așa le este rostul
acum să se desfășoare după scheme stabilite de alții sau stabilite cu ani în urmă și nu va fi
nevoie de un proces de verificare așa cum se întâmplă acum. Cei care nu s-au maturizat
încă sau poate oamenii care cred în continuare că răul social este rezultatul interacțiunilor
persoanelor și nimic mai mult, adică nu este rezultatul unui plan făcut din timp, își vor face
acum griji despre ziua de mâine ca și cum deciziile pe care trebuie să le ia acum nu mai
sunt acceptate, nu mai sunt tolerate, se pregătește o schimbare bruscă a unui lucru, a unei
mentalități, a unei structuri. Nu doar acum, ci și în general, când Mercur se află în deplasare
retrogradă, oamenii gândesc răsturnat, au opinii contrare despre aceeași problemă, se
opun, adoptă o atitudine refractară, deci și lucrurile se pot rezolva simplu, chiar foarte simplu.
Această retrogradare reprezintă, din nefericire, un semnal negativ pentru ceea ce urmează
să se consume în următoarele trei săptămâni, adică exact pe primul sector de tranzit al lui
Uranus pe zodia Taur, dar și pe primul sector al următorului ciclu lunar, pentru că mâine, la
câteva ore de la trecerea lui Uranus pe zodia Taur, se va împlini și Luna nouă. Se vor
evidenția acum oameni cu viziune, cu atitudine, ființele care au un rol important în grupul de
apartenență și care nu au avut ocazia până acum să se evidențieze. Pentru că cei gălăgioși
sunt acum zăpăciți și vor să țipe, vor să protesteze, dar nu știu pentru ce și nici nu știu cum,
pentru omul profund și educat este o oportunitate să-și facă cunoscută opinia. Unii se vor
întoarce la decizii mai vechi, dar o vor face cu grija zilei de mâine, cu teama că poate această
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decizie nu va prinde, nu va avea impact, nu va fi ceea ce se așteaptă toată lumea să fie.
Având în vedere că această retrogradare a lui Mercur se realizează pe zodia Pești, iar
inițierea în aceste deplasări se face de pe ultimul grad al acestei zodii, înțelegem că multe
lucruri care pot fi rezolvate simplu vor întâmpina obstacole mari. De aceea grijile oamenilor
profunzi în a-și expune ideile nu sunt nejustificate, de aceea și următoarea perioadă va fi
destul de delicată, încărcată ca eveniment. Retrogradarea lui Mercur pe zodia Pești aduce
acum mari probleme de atitudine pentru că este pe punctul de a compromite chiar momentul
de inspirație care a fost pregătit în zilele următoare și aduce dinamizare pe o problemă de
conflict transgenerațional. Lucrul acesta îl înțelegem din corespondențele de consolidare și
de dinamizare specifice acestei zile. Trăim însă cu speranța că lucrurile acestea nu sunt
chiar la voia întâmplării și că cel care a fost atent și și-a pregătit acest episod din timp, dacă
a fost bine intenționat, nu va alege ceea ce strică intuiția, progresul sau armonia, ci doar
ceea ce distruge atașamentele mai vechi. Noi, pentru că studiem astrologie, știm că până
și anumite mecanisme care țin de intuiție sau poate chiar de buna conviețuire se bazează
pe anumite atașamente, pe mecanisme care reproduc o schemă mai veche. Retrogradarea
lui Mercur corodează aceste mecanisme și îl îndeamnă pe cel în cauză să facă apel la altele,
unele mai bune, mai eficiente, mai bogate în semnificație sau informații. Asta înseamnă că
dacă o greșeală de acum ne compromite o anumită decizie ce urmează să o adoptăm fie
pe 7 martie fie pe 10 martie se întâmplă pentru că acestea, în virtutea inerției, se bazează
pe decizii care nu ne ajută. Această schimbare, nu alta, este foarte potrivită și utilă
progresului.


4:16 careu Lună-Junon
10:24 Uranus intră în zodia Taur
13:24 sextil Lună-Marte
18:02 Lună nouă
18:46 conjuncție Lună-Neptun
22:57 sextil Lună-Saturn

Întoarcerea lui Uranus pe zodia Taur înseamnă revenirea la probleme mai vechi. Am
avut un răstimp de câteva luni cât Uranus, pe zodia Berbec, a încercat să facă o pace cu
trecutul, să-și găsească un alt canal de comunicare, să împlinească așteptări care nu au
fost rezolvate de decenii întregi, iar acestea nu sunt puține. Acum, când se întoarce pe
semnul căderii sale, oamenii se întorc la complicații vechi, la depresii mai vechi, la îngrijorări
mai vechi. Din nefericire, lucrul acesta se consumă în ziua când Soarele și Luna trec prin
conjuncție, adică se împlinește faza de Luna nouă. Momentul de față nu ne oferă o altă
posibilitate decât un salt rapid, urgent și fără a lăsa loc la interpretări către ceea ce este mai
bun și mai frumos, către instrumentele spirituale, către transcendent. Corespondențele
momentului ne arată că ziua de 6 martie nu are decât o singură corespondență și aceasta
de dinamizare către ziua de 7 martie, când se împlinește conjuncția Soare-Neptun. Din
punct de vedere astral, nu social sau personal, lucrul acesta este un mare avantaj. Rămâne
însă de văzut câți sunt dispuși să înțeleagă și să valorifice această situație, acest noroc,
această posibilitate de a trece ușor dincolo de lucrurile rele, compromițătoare sau negative
care consumă din vitalitatea personală și îi compromit individului speranțele cele mai
frumoase și mai înălțătoare. Este posibil ca doar pentru o perioadă de o lună de zile aceste
elemente să fie compromise, pentru că atât durează ciclul lunar care debutează cu
conjuncția Lună-Soare de acum. Uranus pe zodia Taur va sta ani buni și problema aceasta
socială pe care nu reușim să o rezolvăm acum nu va putea fi rezolvată în următorii ani. Asta
înseamnă că momentul de față vine spre noi cu o informație foarte clară, aceea că dacă nu
ne valorificăm potențialul intuitiv, psiho-emoțional, cel legat de sensibilitate și profunzime
sufletească nu vom reuși niciodată să atingem vârful spre care ne orientăm. Vârful acesta
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nu trebuie să reprezinte neapărat o mare realizare socială, ci este ceea ce ne dorim cel mai
mult, ceea ce credem că ne ofere stabilitate și echilibru, adică o bază solidă pentru a putea
face altele, mult mai frumoase, mai puternice sau mai delicate.
Este un mare avantaj pentru noi toți faptul că Luna se află acum în tranzit prin zodia
Pești pentru că se mai atenuează puțin din tensiunea aceasta de a zdruncina totul, de a
scufunda, de a distruge pentru a purifica. Între zodia Taur și zodia Pești există o armonie
aparte, o comunicare specială care va face ca unele lucruri pe care ni le dorim să se
împlinească, norocul să se strecoare printre atât de multe obstacole în așa fel încât să nu
pierdem din imagine socială și nici din vitalitate. 6 martie este o zi care ne avantajează,
susține și ne încurajează să ne eliberăm de vulgaritatea care nu face niciodată cinste omului
educat. Este posibil ca anumite răspunsuri să fie interpretate greșit, nu doar acum, ci în
următoarele zile pornind de la anumite situații care s-au consumat acum. Avem nevoie și de
astfel de încercări, iar dacă suntem dispuși să le acceptăm așa cum sunt, să coborâm
privirea și să renunțăm la aroganța de a considera că merităm mai mult, în situația în care
chiar suntem parte dintr-o situație conflictuală, vom reușii să gestionăm mult mai bine
situațiile delicate pe care le vom întâlni în următorii ani cât Uranus va trece prin semnul
căderii sale, zodia Taur.


2:59 conjuncție Soare-Neptun
7:35 careu Lună-Jupiter
7:39 sextil Lună-Pluton
10:41 trigon Lună-Capul Dragonului
21:06 conjuncție Lună-Mercur
22:26 Luna intră în zodia Berbec

Conjuncția Soare-Neptun care se împlinește în noaptea de 6 spre 7 martie ne
încurajează să cântărim mai bine deciziile pe care trebuie să le adoptăm acum. Luna se află
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într-o relație bună cu Axa Dragonului, însă nu poate media tendința Nodurilor, adică nu ne
poate oferii o soluție pe termen lung, ci ne poate oferi anumite răspunsuri legate de trecutul
personal. Dacă ar fi să ne luăm doar după această conjunctură a zilei de 7 martie atunci am
considera că această împăcare cu trecutul, cu lucrurile grave, dar pe baza unei decizii
simple, delicate, poate chiar de mâine, este tot ceea ce ne poate oferi ecuația astrală a
acestei zile. În realitate, corespondențele de consolidare și de dinamizare ne arată că 7
martie este mai mult de atât. Suntem încurajați să gândim în perspectivă, dar nu la modul
general, ci în raport cu oamenii care ne-au greșit, cu cei cu care trebuie să ne armonizăm,
cu persoanele împreună cu care ne-am construit un anumit istoric. Mulți vor face lucrul
acesta căutând să răscolească printre cele mai vechi, făcând apel și la minciunile mai vechi
considerând că beneficiind de această putere suplimentară sunt plasate într-un con favorabil
și având mai multă forță își pot permite să răscolească în zone periculoase. Din nefericire,
momentul acesta aduce și un careu între Lună și Jupiter, deci sancțiuni pe greșeli mai vechi,
pe erori de decizie, pe fapte de care uitasem. Dacă, pentru unii, lucrul acesta înseamnă
decizii în instanță care să nu avantajeze, pentru omul comun aceste decizii standard,
unanim acceptate pot veni din partea unei persoane cu autoritate, din partea unei persoane
ale căror opinii nu pot fi schimbate atât de ușor. Așadar, aceste corespondențe de
dinamizare, pentru că la ele ne referim, ne arată că trecutul nu trebuie să fie o sursă de
conflict, de enervare sau de tensiune, ci de armonie, de înțelegere, de stabilitate. Unii își vor
folosi ziua de 7 martie pentru a face apel la noi tehnici de vindecare, la noi tehnici de
meditație, la a trece dincolo de anumite obstacole de comunicare sau de înțelegere pentru
a vedea dacă pot să facă mai mult, dacă au acces la mai mult prin calitate, nu prin defect.
Dacă trebuie să facem o investigare a trecutului atunci avem ocazia acum, prin vibrația
puternică ce ne învăluie, să ne gândim la calitatea arborelui genealogic, la familia din care
provenim, la mediul în care ne-am integrat. Făcând o astfel de analiză ne detașam de
minciuna care ne spune că revolta ne-a rezolvat toate problemele și ne apropiem de acea
viziune obiectivă a vieții care ne încurajează să aplecăm privirea și să mergem mai departe
prin smerenie.


0:23 conjuncție Lună-Chiron
14:26 sextil Lună-Venus
18:18 sextil Lună-Junon

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Berbec, semnul în care a intrat încă din
seara zilei anterioare. Momentul acesta este unul de revoltă, de independență, de căutare
a celei mai simple soluții, a celor mai rapide pentru ca idealul să fie atins foarte rapid. Lucrul
acesta însă se va lovi de un obstacol. Greșelile pe care le-am făcut în prima decadă a lunii
februarie ne atrag atenția că nu pot fi rezolvate atât de ușor. De aceea, pe 8 martie ne
gândim că nu este indicat să dăm dovadă de lipsă de realism, să ne asociem cu oameni pe
care până acum i-am desconsiderat doar pentru că ni se par acum foarte eficienți ori că
dispun de toate mijloacele necesare pentru ca noi să reușim să ajungem acolo unde ne-am
propus. Conform a ceea ce am făcut în mod greșit la începutul lunii februarie nu avem de
ce să facem acum un compromis pentru că acest compromis înseamnă a repeta o greșeală.
Lucrul acesta va fi mult mai ușor de înțeles prin corespondențele dintre zile. Avem nevoie
să înțelegem mult mai clar în ce constă acest aer nou, proaspăt, aceste noi colaborări, cele
care au fost declanșate de trecerea lui Venus pe zodia Vărsător chiar din prima zi a acestei
luni, ca apoi să acceptăm că anumite conflicte nu ne duc către soluțiile cele mai rapide, nu
destabilizează adversarul, nu fac poziția pe care o avem să fie mult mai stabilă. Lucrul
acesta îl înțelegem mult mai bine dacă extragem din toate aceste corespondențe legătura
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care există între ziua de 8 martie cu cea de 9 martie, când Soarele și Saturn vor trece prin
relația de sextil. Vorbim, așadar, despre o nouă strategie, despre ceea ce ne încurajează
ori despre ceea ce ne ajută să înțelegem că
minciuna nu este niciodată cea mai bună
soluție, că sensibilitatea nu este un element
negativ și că valorile superioare, uneori, se
impun de la sine, alteori cer un mare efort
pentru a fi observate ori valorificate. Ziua de 3
martie are o importanță teribilă pentru ceea ce
avem de făcut acum. Fie că ne gândim la
soluții pentru vindecare sau armonizare, fie că
ne preocupăm de o anumită relație, una nouă
sau poate consolidarea unei relații mai vechi,
înțelegem din legătura acestei zile cu o ziua de
3 martie că flexibilitatea este întotdeauna
preferată, că tensiunile pe ideea de patrimoniu
duc la consum suplimentar și că pentru lucruri
atât de importante trebuie să așteptăm să vină
vremuri mai bune. Pentru unii aceste vremuri
mai bune sunt pregătite, adică încearcă să se
asocieze cu oameni care pot mai mult, care
fac mai mult, cu ființe care au dat dovadă la
începutul acestei decade, în special în ziua de
3 martie, de o anume slăbiciune care la
momentul respectiv s-au temut că le lipsește
ceea ce trebuie deși nu au făcut nici cel mai
mic efort să vadă că dețin puterea cea mai
mare. Un lucru foarte important care reiese din ecuația astrală a momentului, cel care trece
dincolo de corespondențe de consolidare sau de dinamizare, este cel dat de rezonanță.
Asocierile de acum ne vorbesc despre calitatea mediului în care ne-am integrat ceea ce
face din momentul de față unul edificator pentru a cuprinde cu mintea, cu sufletul sau cu
emoțiile un interval de timp mult mai mare decât cel pe care îl analizăm aici. Astfel, înțelegem
dacă intenția a fost corectă, dacă ambițiile au fost cere adecvate, dacă asocierile în care neam implicat au fost cele dictate de conștiință sau altele impuse de orgolii mărunte. Din
această cauză, trecerea Lunii pe zodia Berbec din 8 martie devine un element foarte
important pentru a descoperi cât de bun este norocul pe care îl avem.


9:09 sextil Soare-Saturn
10:41 careu Lună-Saturn
18:54 careu Lună-Pluton
19:12 trigon Lună-Jupiter
21:20 sextil Lună-Lilith
21:30 careu Lună-Axa Dragonului

Sextilul pe care Soarele și Saturn împlinesc în dimineața acestei zile ne vorbesc
despre o nouă strategie. Pentru mulți, unghiul acesta a fost activ și în zilele anterioare și el
va mai produce efecte și în zilele ce vor urma, asta înseamnă că mesajul său va fi regăsit,
prin îndemnul la responsabilitate și disciplină, și în alte ecuații astrale. Referindu-ne strict la
ceea ce se întâmpla acum, schema astrală face trimitere la un episod care s-a consumat pe
finalul anului anterior, în ultimele luni, care ne-a întărit rezistența la efort, încrederea în sine
și putere. Chiar dacă această relație ne vorbește despre rațiune, disciplină și o mai bună
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administrare a resurselor proprii, trimiterea către episodul anterior ne îndeamnă să visăm,
să sperăm că lucrurile se pot schimba în bine, că anumite probleme își găsesc soluția, chiar
dacă ele revin periodic. Luna se află acum într-o dispunere negativă cu Axa Dragonului însă
corespondențele de consolidare și de dinamizare ne încurajează să avem mai multă
încredere în ceea ce am acumulat până acum, în achizițiile recente. Asta înseamnă că
nevoia de a ne dezvolta un punct
de vedere propriu, de a fi liber, de
a ne simți liberi, chiar dacă
trebuie să respectăm o anumită
rigoare socială, nu trebuie să fie
stinsă de obstacole de acum. În
mare parte, momentul de față ne
zăpăcește
prin
combinații
multiple, prin presiunea pe care
metoda,
o
anumită
responsabilitate
socială,
programul de lucru le pune
asupra conștiinței individuale.
Pentru omul care lucrează la un
alt nivel, lucrurile sunt simple. El
va ști că acest program de lucru trebuie respectat, promisiunile trebuie îndeplinite, oameni
răi trebuie lăsați să-și facă de cap, doar că trebuie evitați, ocoliți, iar în rest tot ceea ce ține
de sfera privată, nu de dimensiunea personală trebuie abordat cu curaj și îndrăzneală pentru
că face parte din ceea ce definește omul în sine, din comoara personală. În felul acesta,
reușim pentru prima dată în această decadă să contracarăm o parte din deviza lunii martie,
cea care ne vorbește despre o pedeapsă ce ne este aplicată prin intermediul oamenilor
slabi. Această relație interesantă dintre Soare și Saturn devine, așadar, un standard și ea
reprezintă mai mult decât o simplă administrare a unui fond, ci chiar dovada accesării unor
informații, deci vorbim despre o inteligență la care ar trebui de fiecare dată să ne întoarcem
sau pe care să o invocăm când trecem printr-o încurcătură. Ea nu este doar garantul unei
stabilității psiho-emoționale, ci și semnul că oamenii slabi nu vor avea asupra noastră
niciodată o putere mai mare decât cea pe care noi le-o dăm. În cuvinte mai simple,
zăpăceala zilei anterioare, cea care ne-a îndemnat să ne întoarcem către viața obișnuită
prin realism, prin sentimente concrete, pentru a descoperi calitatea vieții, devine acum un
semn de putere.


9:07 Luna intră în zodia Taur
9:27 conjuncție Lună-Uranus
18:19 sextil Marte-Neptun

În dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Taur și, la puțin timp, va trece prin
conjuncția cu Uranus. Până în dimineața zilei următoare Luna nu vă mai împlini niciun
aspect, ceea ce înseamnă că ultima zi a acestei decade se află în totalitate sub imperiul
sextilul lui Marte-Neptun. Așadar, prin ceea ce se întâmpla acum descoperim că viața este
complicată, că lucrurile simple nu sunt niciodată așa cum apar și că de fiecare dată când
anumite situații se relaxează trebuie să fim atenți să observam când începe furtuna, când
trebuie să pornim din nou la drum, să alergăm, să ne ridicăm deasupra notei comune
aparținând situațiile prioritare. Relația minunată dintre Marte și Neptun se adresează mai
curând persoanelor senzitive. Și ceilalți beneficiază de acest influx astral însă le va veni mult
mai greu să-și explice de ce simt ciudat, neobișnuit, de ce trec prin situații favorabile deși li

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

113

se pare că acestea nu au fost pregătite, de unde vine această șansă de astăzi. Sextilul
Marte-Neptun ne vorbește despre bucurii conjuncturale, despre încântare omului simplu cea
care îl motivează să meargă mai departe să își împlinească destinul sau de muritor, cel
care, într-un cadru larg, nu contează pentru univers, dar care este de o importanță
covârșitoare pentru el însuși, pentru destinul său.
Corespondențele acestei zile ne vorbesc despre o dinamizare intensă, cea care face
trimitere la momentul de independență care ar putea să ne întoarcă din drum. Acest moment
de independență are o legătură teribilă cu ceea ce s-a consumat la începutul acestei decade
când ne-am propus să trecem dincolo de anumite bariere care ne-au dat bătăi de cap în
primele luni, care n-au îndemnați să ne ascundem sentimentele, să acceptăm mult prea
ușor anumite constrângeri. Am încercat de-a lungul acestei decade să alegem variantele
cele mai simple, să fim lucizi în luptă sau foarte sensibil în momentele delicate. Acum
înțelegem că, de fapt, ni s-a cerut mai mult de atât, trebuie să împlinim o altă etapă, să
privim mult mai departe, dar să nu uităm că suntem în continuare în perioada de
retrogradare a lui Mercur și că mesajul pe care-l formulăm s-ar putea să ceară o revenire, o
reinterpretare pentru că în această perioadă în care Mercur este retrograd oamenii pot
înțelege greșit anumite mesaje, fie pentru că nu sunt atenți, fie pentru că ajung la ele și nu
sunt capabil pentru că nu au vrut niciodată să le înțeleagă.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor vedea că momentul acesta în care Mercur este retrograd, iar Marte și Neptun
se află într-o relație foarte bună seamănă cumva cu deschiderea cerurilor. Întoarcerea lui
Uranus pe zodia Taur este un semn delicat, este o ipostază astrală care ne va da bătăi de
cap mult timp de acum încolo, dar bucuriile simple nu ne sunt furate. Le vom pierde doar
dacă dorim noi să le înstrăinăm. Această relație frumoasă dintre Marte și Neptun face
trimitere la bucuriile simple pe care ni le putem permite și pe care le putem explora pe mai
multe nivele în funcție de gradul de sensibilitate. Ultima zi a acestei decade nu este o zi de
educație așa cum pare, ci de experimentare. Acum avem confirmarea a ceea ce putem să
facem și nu suntem opriți, a ceea ce ne face plăcere că putem face și nu ne provoacă
repulsie sau rușine.
Așadar, prima decadă a lunii martie ne vorbește despre elemente indecente spre
care ne întoarcem. Elementele definitorii ale acestui interval fac trimitere la un mister pe
care trebuie să-l elucidăm. Dacă suntem atenți la fiecare mesaj atunci înțelegem că acest
mister poate fi legat fie de o perioadă a tinereții, dacă vârsta pe care o avem este una
înaintată, sau de anumite informații moștenite de la înaintași, dacă suntem mai tineri.
Întoarcerea lui Uranus pe zodia Taur aduce în conștiința tuturor ideea de refuz. Cel care va
fi atent asupra legăturilor care există între zile nu va interveni asupra acestui moment
respingând un mesaj, o idee, un ajutor, ci va accepta că unele lucruri trebuie împlinite cu
severitate, altele cu munca, iar la altele ajungem pur și simplu pentru că le merităm, pentru
că acesta ne este norocul. Toate lucrurile bune pe care le împlinim acum vor primi un ecou
foarte important în prima decadă a lunii septembrie. Faptele bune de acum ne ajută să
evităm atunci o conștientizare mult prea dură asupra unei realități sau poate chiar un
accident concret. Prima decadă a lunii septembrie va face trimitere la decadele a II-a și a
III-a ale lunii februarie, deci cumva se leagă de decada curentă. Cel care dorește să
aprofundeze va urmări de-a lungul acestei decade să evite anumite distrugeri, să nu se vadă
că achizițiile greșite ale lunii lor anterioare i-au slăbit puterile, la fel cum va face și în prima
decadă a lunii septembrie. De altfel, este mai puțin important ceea ce se vede, cât de
important este ceea ce se face. Oricât de motivat este gestul agresiv împotriva celui pe care
îl considerăm vinovat de ceva, în această decadă să ne abținem. În felul acesta, oprim un
impuls negativ care va produce efectul de bumerang și pe care îl vom recepționa sau primi
în prima decadă a lunii septembrie.
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Decada a II-a (11-20 martie 2019)
Măsuri impuse. Schimbări lăudate. Rutina obosește. Accidente
analizate greșit. Obsesii. Combinații periculoase.

DECADA NR. 8
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

36

21-31 decembrie

Reper negativ

18

21-30 iunie

MARTIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
12
11
14
14, 17, 18, 20
12
15
15, 19
13
14, 20
11, 13, 19
14
12
12, 16, 18, 20
15
13
16
15
17
12, 19
18
12, 15
17, 20
19
13, 14
13
20
12, 15, 19

Asocieri constructive. Valoarea individului este discutata după rezultate. Asemănările
definesc raporturile dintre oameni. Raportare la o valoare superioară. Rugăciune. Principiul
contrastelor primește mai multă atenție. Sesizăm mult mai ușor nuanțele. Avem răbdare. Învățăm din
ceea ce ne provoacă durere. Energia este folosită pentru progres și dezvoltare. Oamenii au mai mult
curaj. Banii nu aduc fericirea. Este nevoie de respect. Combinațiile bune se bazează pe noroc. Pasiune
bune. O perioadă complicată devine istorie. Cunoaștem deja care sunt slăbiciunile celorlalți și știm
ce soluții să aplicăm. Teama de eșec se transpune prin emoții puternice sau trac. Deviații de la un
proiect inițial. Lipsa de loialitate. Obișnuință în a aprecia. Viața simplă este elogiată. Vorbim despre
progres și ne comportăm ca atare. Trecem prin complicații legate de dragoste, respect, compasiune.
Ceea ce este semnificativ are un conținut profund. Ceea ce strică foarte tare nu are conținut. Educația
este importantă. Flexibilitate condiționată de ajutorul unui protector. Stabilitatea trebuie privită ca un
semn de protecție. Binele este înțeles corect. Puterea trebuie verificată. Elementul indispensabil nu
ne iese în cale. Ne întâlnim cu o conspirație. Viclenia nu este atât de pasivă ca pe vremuri. Obstacolele
trebuie privite așa cum sunt. Minciuna are și ea un cuvânt de spus. Seducție prin manipularea
preferințelor. Educație folosită pentru binele celuilalt. Instabilitate. Mesajul de dragoste este primit
cu bune intenții. Primim recomandări. Respectăm succesiunea gândită de celălalt. Acordăm omului
vinovat circumstanțe atenuante. Un edificiu ne vorbește corect despre viețile celorlalți. Este nevoie
de sacrificiu. Minciuna ne zdruncină și ne duce către necazuri, agitație sau isterie. Ceea ce este
favorabil acordă și circumstanțe atenuante. Se pune problema deviației de la un traseu inițial. Vorbele
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dulci sunt evitate. Agresiune pentru a dovedi putere. Ceea ce stă pe loc nu este neapărat un element
pasiv. Sunt îndeplinite anumite cerințe exterioare. Cel puternic este capabil să avertizeze.
Atenționările sunt privite ca recomandări sau ca un ghid. Este ratat un moment bun. Progres prin
ajutor. Decădere prin acordarea unei importanțe prea mari frustrării. Problemele se rezolvă prin
raportare la valori corecte ce vin din trecut. Descindere. Memoria este slabă. Relațiile amoroase de
vin și pasionale, dar și frustrante. Se anunță vremuri mai bune.
Vibrația celei de-a doua decade a lunii martie face trimitere la ceea ce se va consuma
în a doua parte a anului. Am văzut și din ceea ce am parcurs în prima decadă că lucrurile
acestea complicate trebuie abordate cu responsabilitate, înțelepciune și chiar cu o anume
maturitate pentru a nu intra într-un derapaj. Dacă sensibilitatea este considerată un defect
atunci această a doua decadă a lunii nu ne va produce complicații sau probleme acum, în
prima jumătate a anului, ci în a doua jumătate a anului, adică începând cu ultima decadă a
lunii iunie și până la finalul anului. Și de această dată, Marte impune un anumit ritm, o
anumită cadență, cea de la care nu ar trebui să ne abatem. Din fericire, el împlinește cu cei
doi malefici, Saturn și Pluton, doar unghiuri bune ceea ce înseamnă că în mare parte
combinațiile periculoase care ne-au făcut să ne întoarcem din drum ori să interpretăm greșit
ceea ce ni s-a întâmplat în prima decadă a lunii martie dispar din conștiința individuală sau
pur și simplu sunt trecute într-un con de umbră. Cu toate acestea, ar trebui să ne gândim
mult mai bine dacă trebuie să ne responsabilizam prin evenimentele pe care le parcurgem
acum sau dacă mai trebuie să așteptăm. Reperele pozitive pentru această decadă sunt
plasate pe finalul anului 2019, atunci când Marte se va afla în relații bune cu Pluton și Luna
neagră. Binele de acum, cel care înseamnă noi achiziții, dar și noi repere, se poate
transforma doar prin aceste intenții bune într-un joc la sfârșitul anului. Doar atunci avem
certitudinea că ne putem permite să ne oprim pentru că vom fi în afara multor combinații
periculoase. Până atunci mergem pe sârmă, chiar dacă Marte, și el la rândul său un malefic,
este acum prieten cu ceilalți doi malefici. Sună a clan, a tabără, sună a grup care poate fi și
unul elitist, dacă ne bazăm pe o educație morală în ansamblu, nu doar pe cea dobândită în
primele două luni ale anului.


2:14 trigon Venus-Junon
6:41 careu Lună-Venus
16:14 sextil Lună-Neptun
17:23 conjuncție Lună-Marte
20:32 trigon Lună-Saturn

Prima zi a decadei este una de achiziție. Se va pune problema lucrurilor valoroasă,
importante, a prietenilor de durată, a asocierilor care ar trebui să ne scoată dintr-un impas,
să ne ajute să avem mai multă încredere în sine și o mai clar perspectiva asupra a ceea ce
ni se va întâmpla de acum încolo. De lucrul acesta să fac răspunzătoare Venus și Junon,
dar și Luna împreună cu protagonistele celor 4 unghiuri împlinite acum. Dacă Junon și
Venus sunt prietene, Luna și Venus, astăzi, nu sunt. De aceea ni se pare că ne lipsește
ceea ce este mai important, că suntem vitregiți de soartă, suntem marginalizați, suntem
aruncați la groapa de gunoi sau pur și simplu nu suntem apreciați pe măsura calităților pe
care le avem. Cei sensibili aleg să se roage, să se întoarcă spre smerenie, să-și accepte
limitele și să nu considere că puținul pe care îl au acum este o pedeapsă pe care o primesc
din partea destinului. Dacă rămân în această zonă a echilibrului atunci rugăciunile le vor fi
ascultate pentru că sunt suficient de fini, de eleganți, de dedicați încât să nu folosească
anumite calități pentru a-i pedepsi pe ceilalți. Corespondențele acestei zile ne duc spre ziua
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următoare, când Luna își încheie tranzitul sau prin zodia Taur, pentru consolidare, dar și
către ziua de 14 martie, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, fără
a putea să medieze tendința Nodurilor. Deci ne întâlnim cu nouă posibilitate de expresie, de
prezentare, cum un nou avantaj social. În cuvinte mai simple, avem nevoie să înțelegem că
lucrurile firești ne ajută să ne împlinim un destin ambițios, să fim fericiți cu cât avem, atât în
privința bunurilor materiale, cât și în privința celor de altă factură. Legătura aceasta
minunată, pentru consolidare, cu ziua următoare, ne vorbește despre lucrurile profunde care
pot fi atinse ușor și care sunt capabile să ne ofere rezultate spectaculoase. Da, este nevoie
acum și de respect, dar dacă acesta nu vine nu trebuie să dramatizăm, ci să ne mobilizăm
toate resursele pe care le avem împotriva celor de la care așteptăm să primim acest respect.
Corespondențele arată că energia pe care o folosim este pentru progres și pentru
dezvoltare, iar valorile pe care le vom cultiva sunt durabile. Rămâne însă vizibilă și nota
aceasta a frustrării, a nemulțumirii față de persoane sau situații, însă ea devine corozivă
doar acolo unde oamenii au prea mari așteptări. Relația frumoasă dintre Venus și Junon ne
arată că prieteniile în
care credem devin
durabile, valoroase nu
doar pentru că am ales
să credem în ele, ci
pentru că le hrănim din
energia
proprie,
le
protejăm, le iubim și,
asemenea unor plante
firave, cu dragoste
ajung să se transforme
în niște ființe capabile
de flori frumoase, de
rod minunat.


1:12 sextil Lună-Soare
4:11 trigon Lună-Pluton
6:20 sextil Lună-Capul Dragonului
6:54 careu Lună-Lilith
11:26 sextil Lună-Mercur
17:45 Luna intră în zodia Gemeni
20:04 sextil Lună-Chiron

A doua zi a acestei decade se evidențiază, la fel acum în ziua de 15 martie, prin
consolidare. Vedem, din informațiile anexate acestor observații, că pentru consolidare avem
nevoie să facem trimitere către patru zile importante ale acestei decade. Ne îndreptăm
atenția către ziua de 14 martie, cea care a fost importantă, prin dinamizare, pentru ziua
anterioară, cea care evidenția o relație bună a Soarelui cu Axa Dragonului, dar și către zilele
de 17,18 și 20 martie, cele care evidențiază necesitatea independenței, a curajului, a
edificiului care trebuie să se ridice pe efortul propriu, fără a renunța la experiențele trecute.
Se insistă acum pe această idee de a progresa fără a ne separa de valorile trecutului pentru
că și corespondențele de dinamizare fac trimitere către ziua de 15 martie când Mercur, prin
retrogradare, reușește să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului și când trece
și prin conjuncția cu Soarele. Așadar, momentul zilei de 12 martie arată acel curaj pe care
l-am ocolit pentru că ni s-a părut prea îndrăzneț, pentru că în privința lui am avut anumite
suspiciuni că ne-ar duce către zone întunecate sau ne-ar expune prea multe riscurilor.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

117

Primul lucru pe care-l vom avea în minte încă de dimineață este sentimentul de
recunoștință. Dacă pornim la drum în această zi cu sentimentul de recunoștință vom vedea
că și speranța ni se pare mult mai accesibilă, cât și capacitatea de a discrimina, de a analiza
sau de a sintetiza își va găsi rostul mult mai ușor în preocupările cotidiene. Astfel, lucrurile
mici, chiar dacă vor continua să rămână la această dimensiune, nu vor fi mai puțin
importante, ci vor contribui la înțelegerea mai bună a lucrurilor mari. Este posibil ca, în
mijlocul zilei, prin trecerea Lunii prin sextilul cu Mercur să apar anumite dereglări, să fim
prea tulburați de ceea ce ne amintim că s-a consumat și să ne descurajăm singuri. Orice
mobilizare ne ajută să fim mai ambițioși și să avem mai multă încredere în aceste dorințe
îndrăznețe de a împlinit sau de a ieșit din rutina pentru a ajunge acolo unde ne propunem
sau pentru a permite ca anumite forțe care ne ajută sau ne susțin starea de confort să
activeze într-o formă compactă. Pentru unii lucrurile acestea sunt aduse ca fiind dovezi de
noroc, însă pentru alții, sunt simple etape care se împlinesc pentru că au fost atenți,
muncitori sau condescendenți cu adevăratele valori.
Un alt element important al zilei de 12 martie se referă la ajutorul pe care îl primim
din partea unui cunoscut. Dacă pornim la drum cu recunoștință vom fi capabili să vedem și
în ce constă acest ajutor, și cât de amabili să fim atunci când îl primim sau cât de multă
atenție să-i acordăm. În egală măsură, vom vedea și cât de durabil este acest ajutor
raportându-l
la
elementul
care
dinamizează vibrația
de acum, la ecuația
astrală a zilei de 15
martie, cea care
aduce o concentrare
de forțe pe ideea
experiențelor
pe
care le-am avut, fără
a căuta înainte de
toate să vadă dacă
aceste
experiențe
sunt bune sau nu. În
cuvinte mai simple,
ne
simțim
bine
pentru că suntem
băgați în seamă, că
nu suntem ignorați,
fie în sensul bun fie
în sensul rău. Dacă
acum nu opunem
rezistență
acestor
gânduri, vom vedea
că în mijlocul acestei
luni, pe 15 martie,
vom fi capabili fără
ajutor să selectăm experiențele bune de cele rele, să analizăm cu luciditate și cu obiectivitate
valorile trecutului. Cu alte cuvinte, dacă acum dispunem de un anumit patrimoniu pe 15
martie vom avea și luciditatea adecvată pentru a lua cele mai bune decizii, vom dispune de
gândul cel bun.
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16:02 conjuncție Lună-Junon
16:29 sextil Soare-Pluton
19:55 trigon Lună-Venus
23:43 careu Lună-Neptun

Corespondențele de consolidare și de dinamizare ne vorbesc despre o zi
spectaculos. În primul rând, prin consolidare ne îndreptăm atenția către mijlocul lunii martie,
când Soarele și Mercur se afla în conjuncție și împreuna mediază tendința Nodurilor prin
Coada Dragonului, apoi Luna trece pe zodia Fecioară și ne îndeamnă să fim mai atenți la
purificare, la limbaj, la detalii. Apoi, ca o compensare, pentru dinamizare avem nevoie de
relația bună Marte-Saturn, cea care se împlinește pe 14 martie și care va fi pozitiva
încheierea tranzitului complicat și obositor al Soarelui prin zodia Pești.
13 martie ne vorbește despre pasiuni ciudate, despre slăbiciune, despre ceea ce
putem tolera, chiar dacă în momentul de față nu mai dorim să facem lucrul acesta, pentru
că ni se pare un consum inutil. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Gemeni și ni se
pare că știm totul despre toată lumea, că avem toate datele problemelor, că toată
dezamăgirea pe care o resimțim față de o situație ori față de persoane sau față de anumite
instituții ale statului, că tot trăim vremuri de mari frământări, sunt perfect justificate. În
realitate, totul se bazează pe un proces de conștientizare a unor elemente de patrimoniu, a
unor puteri personale de care ne vom folosi acum pentru a face un salt, pentru a ieșit din
întuneric, pentru a ne învinge propriile temeri. Practic, despre asta este vorba de 13 martie,
la asta se vor gândi oamenii atunci când vor încerca să cucerească o reduta, să se impună,
să treacă dincolo de problemele personale pentru a se liniști și a trăi mai bine. Dacă această
a doua decadă a lunii martie nu ar face trimitere, prin repere pozitive, către finalul anului, cel
care ne vorbește despre o relație bună a lui Marte cu Pluton, poate momentul de față nu near fi încurajat atât de mult să dovedim un curaj frumos, să trecem dincolo de durerile
personale. 13 martie nu este ziua în care să ne corectăm propriile greșeli, ci este ziua în
care trebuie să trecem la acțiune, să fim activi, să trecem peste obstacole, să nu acordăm
o importanță atât de mare emoțiilor care ne constrâng, celor care ne întorc de la o
experimentare directă.
La modul concret, sextilul Soare-Pluton este un semn de echilibru. Dacă experiențele
personale nu vor fi valorificate prin aceste corespondențe, toate elementele de patrimoniu
pe care le-am acumulat la începutul anului și până acum vor rămâne undeva ascunse întrun cufăr, în spatele unei uși, la subsol, nu vor putea fi folosite pentru că ni se pare mult mai
important să acordăm o importanță trepidațiilor momentului. Dincolo de toată această notă
activă, 13 martie este și o zi a emoțiilor care au nevoie de confirmare sau a emoțiilor care
trebuie depășite cu scopul de a găsi dincolo de un obstacol altele și mai bune, și mai
puternice, și mai interesante.
În felul acesta, ajungem în punctul în care să descoperim că, uneori, corespondențele
de dinamizare sunt mult mai importantă decât celelalte. Relația interesantă care există între
ziua de 13 martie și ziua de 20 martie scoate în evidență o relație mult mai mare, cea care
există între decada față și cea de pe finalul lunii decembrie. Zilele indicate mai sus se
aseamănă prin relația care există între Marte și Saturn pe de o parte și Marte și Pluton de
partea cealaltă, prin trigonul, iar între decade prin arcul peste timp care se face cu finalul
acestui an, ultima decadă a lunii decembrie, cea care aduce din nou o relație foarte bună
între Marte și Pluton. Curajul trebuie valorificat acum, apreciat, scos în evidență, lăudat
pentru că numai prin intermediul lui putem să depășim acel obstacol întreținut oamenii slabi,
un element definitoriu al lui Marte de pe Taur care ne face să pierdem din putere și, mai
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ales, să pierdem timp important pentru a împlini un deziderat și mai mare, cel care ne ajută
să fim originali, să nu copiem, să nu ne simțim răpuși complet de greutăți, adică să nu intrăm
în rezonanță cu vibrația negativă a lunii decembrie. Toate celelalte elemente ne consumă
din putere și ne depărtează de acest traseu scurt, simplificat, deci ne duc spre segmentare.


3:28 careu Soare-Jupiter
11:45 opoziție Lună-Jupiter
12:01 trigon Marte-Saturn
12:22 Primul pătrar
13:53 trigon Lună-Lilith
14:25 careu Lună-Mercur
16:34 trigon Soare-Capul Dragonului
23:48 Luna intră în zodia Rac

Relațiile bune Marte-Saturn și Soarele-Axa Dragonului fac din 14 martie o zi care ne
ajută să ne depărtăm de un traseu negativ, să ne întoarcem pe calea cea bună ori să ne
împăcăm ușor, fără
umilințe
ori
resentimente, cu un
adversar.
Corespondențele
acestei
zile
ne
vorbesc
despre
prietenia care trebuie
elogiata, un element
important
pentru
întreaga decadă, dar
și despre curajul de a
împlini un deziderat
important
al
destinului personal
pentru a nu permite
nici unor probleme să
genereze
defecte
majore. Doar așa
ajungem la un moment dat să consolidăm toate aceste achiziții, doar așa reușim să împlinim
ceea ce nu am reușit în anul anterior, cel care s-a ocupat pe tot parcursul său de progresul
și vindecarea ființei în ansamblu. În cuvinte mai simple, lucrurile sunt așezate pe 14 martie
de o așa manieră încât se trece ușor peste multe complicații legate de bani, valori circulante,
sentimente, patrimoniu. Marte se află acum într-o relație bună cu Saturn și ceea ce gândim
putem pune în aplicare, ceea ce ne-am dorit anterior poate fi pus în aplicare pentru că
reușim să ne înțelegem foarte bine cu cei din jur, suntem dispuși să cedăm o parte din
bunurile personale și, ca o consecință, ceilalți să facă la fel în așa fel încât avutul fiecăruia
să sporească. Este și un moment special când Soarele va trece printr-o relație foarte bună
cu Axa Dragonului, însă în momentul de față nu poate aduce o soluționare spectaculoasă,
ci doar o înțelegere mult mai bună a problemelor personale, a destinului personal, a
obstacolelor personal. Abia în ziua următoare, pe 15 martie, când se va împlini conjuncția
cu Mercur retrograd, se va putea vorbi despre o mediere a tendinței Nodurilor. Acum se
vorbește doar despre ceea ce ne încântă, bucură, exaltă, despre ceea ce ne ajută să trecem
peste complicații personale pentru a câștiga timp, putere și energie.
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Pentru că acum relația aceasta dintre Marte și Saturn are un impact foarte bun asupra
patrimoniului, valorile pe care reușim să le conservăm vor avea o durabilitate mult mai mare
în timp, vor rămâne ca exemple de bune practici în conștiințele celorlalți, ca dovezi de
eficiența și progres în cazul celor care trec acuma prin probleme sentimentale, prin griji
materiale, prin probleme de factura financiară. În egală măsură, același unghi ne vorbește
despre o stricăciune. Ceea ce se strică acum nu merită atenția nimănui, pentru că era un
element care ar fi compromis pe mai departe statutul social al celui în cauză. Lucrul acesta
nu s-ar fi întâmplat foarte târziu, ci în ultima decadă a lunii iunie, cea care are cu decada de
față o legătură negativă. Din această cauză, ceea ce va cere acum să fie stricat și care vine
dintr-o relație negativă pe care Soarele o are cu Jupiter, la fel și Luna, printr-un careu în T
pe semne că mobile, trebuie ignorat, lăsat să treacă cu noaptea pentru că pe viitor poate
produce mai multă instabilitate. 14 martie ne îndeamnă să avem respect față de viziune, să
ne ascultăm intuiția, să acordăm credibilitate acelor semnale personale, cu precădere atunci
când acestea nu sunt orientate către confruntare, tensiune sau lupta.


0:30 sextil Lună-Uranus
2:13 careu Lună-Chiron
3:46 conjuncție Mercur-Soare
16:48 trigon Mercur-Capul Dragonului

Corespondențele de consolidare, la fel ca și în cazul zilei de 12 martie, excelează
pentru ziua de față și pentru că Soarele se află în a conjuncție cu Mercur, dar și pentru că
Mercur are o calitate specială, aceea de a media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului,
atrăgând și Soarele în această relație interesantă. Așadar, vorbim despre o dinamică
specială, aceea care se bazează, la fel ca și în ziua anterioară, pe intuiția personală.
Aceasta este baza, de aici se pornește și cine va ignora acel element personal care
definește orientarea sau preferință nu va reușii să înțeleagă de ce ziua de față, care conține
în mare parte aspecte pozitive, ne duce către tensiuni ciudate sau către situații când individul
în cauză se poate impune foarte ușor, poate povesti despre sine, poate chiar face un
sacrificiu fără ca statutul său social să se schimbe în rău, dar și către acele situații care, prin
clarificările pe care le produc, opresc o etapă apăsătoare.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor înțelege foarte bine de ce vibrația zilei de 15 martie este atât de importantă.
Vor trece peste micile animozității, peste anumite probleme de opinia sau peste complicații
de natură sentimentală pentru a elucida informația și rezultatul final. Ceilalți se vor bloca la
anumite drame personale și toată aceasta mediere a destinului prin intermediul lui Mercur
și al Cozii Dragonului, nu le vorbește despre o stabilitate prin înțelegerea ori prin pace, ci
despre o supradimensionare a conflictelor mai vechi pornind, paradoxal, chiar de la dorința
de împăcare. De aceea este atât de important astăzi să acordăm atenție cuvenită
elementelor care ne dinamizează, care ne încurajează să ne exprimăm prin curaj, prin
inițiativa, prin originalitate. Și oamenii din jur, atunci când vor fi antrenați în acțiuni de genul
acesta care, în plus, sunt și originale, vor ajunge la concluzia că lucrurile acesta complicate
pe care nu au reușit să le obțină până acum le sunt și lor accesibile sau, dacă ne referim la
situații nu la persoane, toate acestea au soluții, au rezolvare, pot ieși la lumină. Dar niciodată
nu-i atât ușor de rezolva situația în care se implica Mercur retrograd. Retrogradarea acestei
planete aduce probleme de comunicare, cuvinte folosite greșit sau un alt ritm, un altă tempo
ceea ce poate compromite toată reușita acestui moment. Cheia reușitei o citim tot din
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unghiurile care se împlinesc acum. Careul dintre Lună și Chiron ne poate atrage atenția,
încă de dimineață, că dacă nu suntem atenți la anumite recomandări pe care l-am primit cu
mare generozitate din partea celor pe care îi apreciem sau care au vegheat la creșterea și
dezvoltarea noastră, ziua aceasta poate să fie încărcată de o mare agitație, deși nu este
programat să fie așa. Elementele acestea dinamice au nevoie de o bază foarte solidă cea
care se construiește pe vibrațiile sintetice ale celor patru zile indicate mai sus. Dacă vrem
să ne facem de cap, atunci să mergem pe această linie a pasiunilor, a problemelor mici, a
grijilor de familie, nu a celor care sunt definite în raport cu grupul de apartenență, cu idealuri
ale vieții sau cu societatea.


1:16 careu Mercur-Jupiter
4:14 trigon Lună-Neptun
8:19 opoziție Lună-Saturn
10:16 sextil Lună-Marte
14:48 opoziție Lună-Pluton
14:50 trigon Lună-Mercur
15:10 sextil Mercur-Pluton
16:13 conjuncție Lună-Capul Dragonului
20:00 trigon Lună-Soare

Careul Mercur retrograd-Jupiter care se împlinește în noaptea de 15 spre 16 martie
ne atrage atenția că binele pe care l-am obținut în ziua anterioară nu poate fi folosită în
totalitate acum. Unii, poate, tocmai pentru că Mercur este retrograd, vor crede că toate
lucrurile bune pe care le văd la sine le văd și ceilalți la ei, toate elementele de reușită la care
au ajuns trebuie apreciate sau toată lumea trebuie să ne împărtășească bucuria unui câștig.
Vom vedea că ziua de 16 martie ne îndeamnă să ne desprindem de tot ceea ce am
experimentat în ziua anterioară pentru că lucrurile nu sunt atât de romantic orientate sau
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construite așa cum am văzut până de curând. Lucrul acesta se explică din punct de vedere
astral prin corespondențele de dinamizare, singurele active acum.16 martie, la fel ca și
următoarele două zile, refuză corespondențele de consolidare ca și cum acesta nu mai sunt
importante. Ele sunt importante însă în alt context, iar lucrul acesta îl vom vedea în ultima
zi a decadei, cea care are nevoie să se consolideze prin vibrațiile zilei de 13 martie, despre
care știm că s-a bazat pe curaj, Inițiativă, pe o pasiune personală care a reușit de-a lungul
celorlalte zile ale lunii să ne mobilizeze pentru a obține realizări personale cât și sociale. În
privința corespondențelor de consolidare avem o perioadă de trei zile de pauză, dar nu în
sensul deconectării de
la ceea ce înseamnă
lecție de viață. Este o
pauză în ceea ce
privește
orientarea,
viziunea,
selecția
elementelor necesare
ce ar merita acum din
partea noastră o atenție
sporită. În cuvinte mai
simple, 16 martie ne
vorbește despre ceea
ce trebuie sa ducem mai
departe
din
ziua
anterioară. Unii vor
considera că ele sunt
prea siropoase, prea
romantice, iar alții că sunt prea instabile. În realitate, elementele zilei de 15 martie sunt unele
dintre cele mai ciudate și mai neobișnuite ale acestei decade, ba chiar ale lunii martie în
ansamblu. Un om profund, care se bazează mult pe experimentare, pe studiu, va lua trata
cu mare interes fiecare element în parte pe care l-a parcurs în ziua de 15 martie. În felul
acesta, va vedea că pe 16 martie, prin revolta momentului sau prin tendința de a acorda
obstacolelor o importanță prea mare, este mai adecvat să intervenim cu elemente care nu
fac parte dintr-un mecanism foarte clar, ci care fie au o manifestare extrem de liberă, fie au
nevoie de alte elemente, suplimentare, pentru a putea fi definite și, în consecință, înțelese.
Chiar dacă ceea ce s-a consumat pe 15 martie este foarte intens, să lăsăm acolo totul, să
ducem mai departe doar înțelesul a ceea ce ne poate ridica sau compromite, stabilizat sau
marginalizat.
Doar prin aceste corelații putem înțelege de ce 16 martie este o zi încărcată de atât
de multă tensiune, de griji nejustificate ori de ce obstacolele ce ar trebui să vină din partea
unor lucruri ori situații se transformă în obstacole susținute de persoane. Noi, pentru că
studiem astrologia, știm că numai un om pregătit care își folosește voința în sensul acesta
poate opri aceste elemente instabile din ziua anterioară pentru a nu produce acum efecte
de genul acesta. Omul comun își va întoarce privirea către ziua anterioară și va duce în
prezent tot ceea ce a gândit în ziua anterioară considerând că situația în sine cere așa ceva.
Ziua de 16 martie aduce și o conjuncție a Lunii cu Capul Dragonului, deci o deschidere către
o dimensiune spirituală. Doar omul profund și matur poate să oprească instabilitatea zile
anterioare ca să nu îl invadeze. Doar acum, pe 16 martie, lucrurile sunt atât de concentrate.
Zilele următoare vor avea alte corespondențe, iar ele se vor baza cu precădere pe ecuația
astrală a zilei de 12 martie, cea care ne spunea că putem face un salt, că putem găsi un
element personal care să ne scoată din impas dacă rezistăm în fața minciunii sau în fața
incorectitudini celorlalți. Momentul de față nu ne ajută în sensul acesta.
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2:54 Luna intră în zodia Leu
3:44 careu Lună-Uranus
5:24 trigon Lună-Chiron

În noaptea de 16 spre 17 martie Luna va trece pe zodia Leu și imediat prin careul cu
Uranus și trigonul cu tine. Acestea sunt singurele unghiuri care se împlinesc pe 17 martie,
însă ziua nu este una foarte simplă. Momentul acesta în care Luna trece prin zodia Leu
scoate în evidență nevoia de a fi educații, puternici sau de a face față unor mari provocări.
Aceste provocări vin, în primă instanță, din revendicări sau conflicte vechi. Unii se vor teme

că aceste conflicte mai vechi au fost anticipate încă de pe 12 martie, zi care reprezintă
pentru momentul de față o corespondență de dinamizare. Alții se gândesc că poate aceste
elemente care încearcă pregătesc pentru un alt episod, unul mai bun, de purificare, cel de
pe 19 martie, când Luna va trece prin trigonul cu Uranus. Așadar, 17 martie ne vorbește
despre un episod de transformare, de progres, dar ne aduce și un mesaj de dragoste pe
care îl vom primi doar dacă de la începutul decadei și până acum am avut bune intenții.
Este adevărat, prin unghiurile care se împlinesc acum, fie prin cel negativ dintre Lună
și Uranus sau prin cel pozitiv dintre Lună și Chiron, oamenii se gândesc că aspectele
negative ale vieții trebuie analizate, abordate sau privite cu acea responsabilitate a omului
vinovat. Din fericire, pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Leu, atitudinea
aceasta de vinovăție nu este susținută, nu este încurajată, ba chiar este combătută. De aici
înțelegem de ce a doua decadă a lunii martie ne indică mai mult măsurile impuse, obsesiile
sau combinațiile periculoase. Și această zi, precum am văzut în 16 martie, nu are
corespondențe de consolidare. Desigur, asta nu înseamnă că suntem în vacanță, nu
înseamnă că nu avem nimic de făcut. Absența unor corespondențe de consolidare arată că
trebuie să acordăm o mai mare importanță creativității în absența mesajelor care trec de la
o zi la alta. Acum nu avem de ce să le acordăm atât de multă atenție. Ne dinamizăm
acordând importanță intuiției personale, nevoii de comunicare, dar și purificare. De aici se
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desprinde o informație foarte interesantă. 17 martie anticipează o descoperire care se va
consuma pe 19 martie, când Luna va trece pe primul sector al zodiei Fecioară. Acest
element ni se va părea, inițial, pasiv, dar el va fi, în absența unor forțe care ne impun o
consolidare urgentă, un element care ne ridică în înaltul cerului, care ne entuziasmează,
care ne motivează să mergem foarte repede către ținta propusă. De altfel, nu ar trebui să
fim foarte surprinși pentru că între zilele de 12 și, respectiv, 17 martie există o legătură
specială. Ziua de 17 reprezintă pentru cea de 12 unul din cele patru elemente care trebuie
consolidate în timp ce ziua de 12, în ansamblul ei, ne oferă unul din motivele de progres,
dinamizare, de creștere și dezvoltare. Deși aceste elemente care fac legătura între ecuația
astrală ale zilelor unei decade par complexe, dacă nu ne pierdem în detalii și rămânem pe
esență, ele devin foarte ușor de înțeles. A înțelege complicațiile acestei zile înseamnă a fi
revoltați pe toate lucrurile care s-au întâmplat în ultima vreme. A privi prin esență înseamnă
a extrage din tot ceea ce ni s-a întâmplat un element simplu. Chiar dacă, din orgoliu, ni se
pare că nu trebuie să acordăm importanță acele recomandări, că asemănarea cu ceea ce
înțelegem acum este pur întâmplătoare, să trecem peste acest impediment și să acceptăm
că mecanismul în care ne integrăm este mult mai complex și este în avantajul nostru să
facem toate eforturile pentru a înțelege cum funcționează.


2:10 sextil Lună-Junon
5:26 sextil Mercur-Marte
11:23 opoziție Lună-Venus
14:02 careu Lună-Marte
17:16 trigon Lună-Jupiter
19:27 opoziție Lună-Lilith

În dimineața acestei zile Mercur și Marte se vor afla într-un sextil ceea ce înseamnă
că vom avea idei, inițiativă, că ne vom detașa de ceea ce a însemnat până acum abuzul
sau orientarea pe căi greșite și suntem pe punctul de a da o mare lovitură. Toată dimineața
acestei zile vom fi în fereastră opoziție Luna-Venus și asta înseamnă că nu avem confortul
afectiv necesar care să permită îndeplinirea unor dorințe. De aici apare și marea problemă
că dacă avem o intuiție, dacă ni se pare că trebuie să parcurgem anumite etape pentru a
împlini un anumit demers suntem ghinioniști, ne dorim doar ceea ce nu putem atinge. Și
această zi, precum s-a întâmplat și cu celelalte două anterioare, nu are corespondențe de
consolidare. Și de această dată trebuie să privim înainte. Și de această dată avem nevoie
să înțelegem că nu putem renunța la intuițiile pe care le avem, la șansa de a ne împlini
anumite aspirații, de a face din anul 2019 unul excepțional. Desigur, nu doar acum, ci de
fiecare dată când vom trece prin situații de genul acesta ni se va părea că acest tablou este
unul fantezist. La începutul său, anul 2019 nu ni s-a părut că ar putea să ne ofere astfel de
șanse. Da, unora nu le-a oferit astfel de șanse, însă noi, pentru că studiem astrologie și
reușim să identificăm care sunt cele mai avantajoase căi pentru a ne ridica deasupra propriei
condiții, pentru a obține o mai mare influență asupra conjuncturilor, știim că fiecare an,
indiferent de specificul său, conține astfel de ipostaze și le acordăm atenția cuvenită. Așa
se întâmplă și cu ziua de 18 martie, cea care ne vorbește despre un edificiu important pe
care l-am ignorat până acum, despre care am vorbit foarte ușor pentru că ni s-a părut mai
simplu așa. Acum îi vedem valoarea și avem mai mult curaj în a acționa.
Relația bună dintre Mercur și Marte le aduce negociatorilor o mare putere de a
înțelege, de a descoperi subtilitatea unui mesaj, adică le dă o anume istețime, dar și un tact
în a folosi un anumit limbaj, chiar dacă nu îl stăpânesc foarte bine. Pe alte conjuncturi,
abordarea aceasta ar părea un abuz, ar fi în contradicție cu propriile principii, cu propriul fel
de a fi.
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Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor înțelege că ecuația zilei de 18 martie arată că problemele materiale sunt, de
fapt, rezultatul unor probleme de conștiință. Dacă până acum lucrurile acestea nu puteau fi
explicate pe înțelesul omului comun, marea mobilitate a informațiilor a permis și omului
comun să intre în contact cu o altfel de înțelegere. Acesta poate pricepe acum că absența
confortului care îl obsedează, pe care și-l dorește foarte tare, reprezintă o problemă de
conștiință, o problemă care vine dintr-un plan subtil, care aparține persoanei în cauză, care
ține de același destin nu de transferuri. La asta se referă această legătură minunată între
Mercur retrograd de pe zodia Pești și Marte pe zodia Taur. Dacă Mercur ar fi fost în mers
direct lucrurile minunate ar fi produs rezultate care ar fi putut fi înțelese mult mai ușor. Zona
aceasta a avantajului trebuie să treacă printr-o poartă îngustă, printr-o încercare, una pe
răbdare, pe comunicare, pe modestie. Cel care nu reușește să treacă de această poartă
îngustă își va petrece ziua de 18 martie în agitație.


3:40 Luna intră în zodia Fecioară
4:38 trigon Lună-Uranus

În noaptea de 18 spre 19 martie Luna va trece pe zodia Fecioară și îi face pe oameni
să fie foarte atenți la comportament, foarte riguroși, poate chiar îngrijorați, cu sau fără motiv,
față de ceea ce urmează să se întâmple în zilele următoare. Ceea ce se consumă acum
face trimitere la un traseu care trebuie să se încheie, în mod pozitiv, cu finalul acestui an,
iar mod negativ cu ultima decadă a lunii iunie. Lucrul acesta îl observăm din corelațiile care
există între decade, dar și din corespondențele zilei. Astfel, 19 martie are nevoie, pentru
consolidare, de experiențele zilelor de 17 și, respectiv, 20 martie. Avem nevoie să ne
consolidăm prin ceea ce știm că s-a întâmplat, prin nesiguranța și instabilitatea
experimentate în urmă cu două zile, dar și prin succesul pe care ni-l propunem Începând cu
ziua următoare. Vorbim, așadar, despre o întoarcere la achiziții mai vechi, cele care ne-au
creat mari probleme acum două zile, dar pe care acum le înțelegem mult mai bine. Dacă ar
fi să ne referim doar la aceste elemente de nesiguranța nu am putea avea o perspectivă
prea mare, de aceea avem nevoie pe 19 martie să ne gândim la mersul lucrurilor, la marile
obstacole ale vieții, cele care ne-au speriat acum două zile și pe care acum le putem încadra
mult mai corect sau pentru care în momentul de față găsim cele mai bune soluții. În acest
context, în această schemă lărgită, putem înțelege mult mai bine de ce sfaturile pe care leam primit în ultimele două zile sunt mai mult decât simple recomandări, sunt direcții
importante de viață, cele care ne ajută să ne diminuăm agresivitatea și să fim capabili să ne
împlinim aspirațiile pentru care am lucrat încă de la începutul anului. Numai așa reușim să
înțelegem de ce corespondențele de dinamizare fac trimitere tot la un element care ține de
nota interioară. Astfel, suntem îndemnați să ne îndreptăm atenția către zilele de 13 și,
respectiv, 14 martie, cele care s-au evidențiat prin componenta transformare, curaj și
progres. Relația bună pe care Soarele și Capul Dragonului au avut-o pe 14 martie va avea
acum, pe 19 martie, ecoul trecutului glorios. Ni se va părea că toate încercările care, la
momentul respectiv, ne-au fost puțin cam neclare, fac parte acum dintr-un mecanism
îndrăzneț, cel care susține o schimbare importantă, una de imagine, dar și una de conștiință.
Asta înseamnă că trigonul pe care Luna și Uranus îl împlinesc în dimineața acestei zile nu
ne vorbește în mod direct despre pasivitate, ci ne vorbește despre pasul înapoi pe care
trebuie să-l facem pentru a înțelege de ce este nevoie de mai multă rezervă, să ne îndreptăm
atenția către interior, să medităm la ceea ce ne spune conștiința, să fim reținuți atunci când
valul ne spune că trebuie să atacăm o redută. Cel care va avea pe 19 martie puterea de a
fi reținut, de a face apel la un for interior demonstrează că deține mari rezerve, că
obstacolele ce îi iese în cale pot fi îndepărtate ușor pentru că dispun de toate instrumentele
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necesare. Ceilalți se vor grăbi să acuze, să-și plângă în pumni, să îi convingă pe ceilalți că
trăiesc un mare moment de eșec. Ceea ce pe 18 martie înseamnă circumstanțe atenuante
pe 19 martie este milă sau, mai exact, ceva ce inspiră milă. Acești oameni vor simți pe 19
martie ce înseamnă să fie pedepsiți pentru intențiile reale, ce înseamnă ca această
pedeapsă a universului să vină prin intermediul celor ce sunt mult mai slabi.


3:44 careu Lună-Junon
6:13 opoziție Lună-Neptun
10:15 trigon Lună-Saturn
10:36 opoziție Lună-Mercur
13:41 trigon Marte-Pluton
16:04 trigon Lună-Pluton
16:10 trigon Lună-Marte
16:41 sextil Mercur-Saturn
16:57 sextil Lună-Capul Dragonului
17:22 careu Lună-Jupiter
23:58 Soarele intră în zodia Berbec (Echinocțiul de primăvară)

Cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie Soarele va trece pe zodia Berbec,
marcând echinocțiul de primăvară. Asta înseamnă că toată ziua va fi pe ultimul grad al zodiei
Pești și va aduce mari tensiuni, mari frustrări, tendința de a răscoli viețile personale pentru
a identifica elementul comun al celor care fac parte dintr-un grup. Relația bună pe care Marte
și Pluton o împlinesc în această zi face trimitere la un semn de progres. Ni se pare că acest
progres pe care l-am comportat până acum este cel de care ar trebui să ținem cont până la
finalul acestui an, însă el nu face trimitere la o achiziție materială, chiar dacă acele două
planete își împlinesc unghiul din zodii de pământ. Se face trimitere la ceea ce reprezintă
pentru cel în cauză stabilitatea, deci un element emoțional, unul legat de carieră, de o relație
pe care am alimentat-o în ultima vreme, poate chiar la o relație cu un ideal ambițios care ni
se pare că trebuie să primească acum toată atenția. Dar această alimentare a priorităților îl
face pe cel puternic să devină și mai puternic, dar nu doar atât, nu doar pentru confortul
personal, ci cu scopul de a lansa o avertizare. Temerile supradimensionate, prin sextilul
Mercur-Saturn, cu Mercur
retrograd,
nu
sunt
avantajate. Ele rămân în
continuare într-o zonă
personală,
rămân
ca
simple îngrijorări, chiar
dacă, ajunse pe zona
publică și raportate la
temerile similare pe care le
trăiesc și ceilalți, ar putea
să fie privite ca semne de
generație,
ca
niște
constrângeri
ce
sunt
aplicate unor grupuri cu
scopul de a pedepsi,
domina, provoca suferință.
Pentru omul comun trigonul Marte-Pluton este semn de curaj și de evadare dintr-o
constrângere personală, însă nimeni nu trebuie să trăiască cu impresia că 20 martie vine
cu un dar minunat. Curajul înseamnă a trece dincolo de frustrare, iar procesul în sine
presupune adâncirea până în cele mai mici detalii a frustrării în cauză. Dacă unii se vor
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confrunta pe 20 martie cu o memorie slabă, dacă li se pare că nu mai recunosc persoanele
pe stradă, nu mai înțeleg limba vorbită, se întâmplă pentru că atenția le-a sunt atrasă către
o altă zonă, către frământări legate de măsuri impuse, de termene care nu sunt foarte lungi,
ci doar până la sfârșitul lui iunie, de anumite accidente, unele dintre ele pe care chiar cei în
cauză le-au provocat. Alții își vor trăi această dramă a uitării pentru că au privit aceste relații
personale, unele dintre ele chiar amoroase, cu prea multă pasiune și, tocmai această
pasiune, cea care ar fi trebuit să-i ducă pe un nivel superior, i-a transformat în niște ființe
extrem de frustrante. Acum, când conjuncturile astrale anunță vremuri mai bune, ei preferă
să se gândească la grijile pierdute, la nostalgiile tinereții, la ceea ce au pierdut în momentul
în care și-au dorit foarte mult. În felul acesta, corespondența de consolidare le spune că au
nevoie de curajul zilei de 13 martie, cel dominat de sextilul Soare-Pluton, nu de entuziasmul
trigonului Marte-Pluton de acum. Dacă se pune problema dinamizării, atunci lucrul acesta
trebuie privit prin realizările personale conștientizate pe 12 martie, dar și prin maturizarea
pe care am obținut-o în zilele de 15 și, respectiv, 19 martie. Fără aceste componente
trecerea Soarelui pe zodia Berbec va fi un moment delicat, încărcat de frustrare, dominat
de o atracție către lucrurile firești, către drame, către plăcerea de a provoca suferință doar
pentru că ni se pare că suferința celuilalt este o dreptate care ni se face. Echinocțiul de
primăvară trebuie trăit ca o experiență personală, cea care produce efecte de care să ne
bucurăm și pe care să le folosim pentru o mai bună consolidare a structurii emoționale, a
imaginii publice, a ceea ce reprezentăm de fapt, dar nu pentru a face o demonstrație de
forță.
Așadar, a doua decadă a lunii martie ne vorbește despre responsabilitate, dar nu prin
a ne impune să trăim într-un anumit fel. Fiecare alege cum anume să trăiască, spre ce să
se îndrepte, care sunt prioritățile, dar nu pentru că, la modul general, așa este viața, ci pentru
că responsabilitățile momentului fac trimitere la o formă de curaj pe care am învățat-o în anii
din urmă. Unii se vor grăbi să tragă acum o concluzie, să-i pedepsească pe ceilalți cu ceea
ce știu să facă mai bine, să îi obosească pe cei din jur cu calcule, cu intuiție, cu observații,
cu viziuni. Nu acesta este scopul pentru care suntem puși în fața acestor experiențe cu un
vădit caracter personal. Experiența personală are nevoie în această a doua decadă a lunii
martie să treacă pe nivelul următor. Dacă ne consumăm toată această putere doar pentru
a brusca ori pentru a șoca opinia celorlalți nu facem decât să batem pasul pe loc.
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Decada a III-a (21-31 martie 2019)
Neprevăzutul complică lucrurile simple. Exces de putere. Ruptură.
Nevoi periculoase. Cercetare deficitară. Severitate.

DECADA NR. 9
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

32

10-20 noiembrie

Reper negativ

13

1-10 mai

MARTIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
24, 25
21
23, 25, 29
25
22
24
21
23
22, 29
24
21, 27
21, 28
25
21, 22
26
28
24
27
29
26
28
25
21, 27, 31
29
24
30
31
30
31
29

Pasiune. Complicațiile nu ne vorbesc despre educație. Avem nevoie de echilibru. Ceea ce
primim trebuie să fie egal cu ceea ce oferim. Progres prin înțelegerea dorințelor. Consolidarea propriei
poziții prin împărtășirea binelui. Avem nevoie de respect. Suntem supuși unei presiuni mari. Latura
irațională se impune. Avem nevoie de concluzii pentru a înțelege cum anume suntem puternici.
Îndrăzneala, puterea de perfecțiune și dramatismul creează sentimente de insecuritate. Avem puterea
să scoatem la lumină ceea ce este slab. Nu pierdem un beneficiu, așa cum i se spune. Avem o tehnică
la care apelăm, chiar dacă ni se spune că nu este bună. Neliniște profundă. Mințim pentru a evita un
conflict. O mână o spală pe cealaltă. Viziunea asupra vieții ne schimbă atitudinea despre boală.
Învățăm să ne vindecăm singuri. Identificăm minciunile pe care le spunem fricile care ne
îmbolnăvesc. Ne temem de binele care nu are contur. Picătura a umplut paharul. Exaltare. Deschidere
către nou. Educație pentru a folosim mai bine avantajele personale. Descoperim cât de bine este să
fim încrezători în forțele proprii. Se pune problema unei performanțe. Responsabilități decisive.
Avem nevoie de echilibru, îl deținem și știm cum să-l folosim. Soluții bune aplicate în condiții de
criză. Emancipare prin sinceritate. Dificultatea de a alege. Sensibilitatea ne duce spre iertare. Iertarea
nu este o rușine. Revolta nu ne învață ceea ce trebuie. Sinceritatea ne scoate din multe încurcături.
Rezolvăm o problemă ce a fost creată prin idei fixe e. Intuiție. Activăm o putere. Încredere în forțele
proprii. Prestigiul este protejat prin respectul acordat celui bun, puternic și rafinat. Lucrurile bune se
întâmplă pentru că încadrăm corect o idee. Avem nevoie de profunzime. Viața personală se ridică
deasupra problemelor. Mari griji care se transformă în mari probleme. Viața însăși devine acum un
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butoi cu pulbere. Greșelile nu mai pot fi evitate. Suntem pedepsiți pentru ceea ce am făcut în mod
intenționat, pentru greșeli întâmplătoare. O putere personală, una simplă, profundă și rafinată,
accelerează progresul. Se produc transformări impresionante. Avem nevoie de confirmare. Avem
nevoie de studio. Ceea ce este stabilit prin cuvânt trebuie să se transforme în eveniment. Respect față
de valorile celorlalți. Încrederea în sine este puțin zdruncinată, dar ajutorul venit din partea celorlalți
este real. Confort personal. Avem nevoie de abstract. Respirăm un aer proaspăt. Comunicarea ne ajută
să ne deschidem către un alt plan al valorilor. Răul este înlocuit cu un bine simplu. Generozitate.
Câștigăm prin formulare, ton, intonație. Pierdem prin minciună repetată. Capriciu. Probleme cu
măsura. Puteri bizare.
A treia decadă a lunii martie ne vorbește despre lucruri neprevăzute, despre greșeli
pe care le-am făcut în ultimii ani și care acum capătă un alt înțeles. Pentru că în această
decadă Pluton va trece peste Coada Dragonului, iar Neptun se va afla într-o relație negativă
cu Junon avem capacitatea de a extrage un înțeles aparte din aceste greșeli. Doar în felul
acesta se explică de ce suntem mai atenți la erori decât la lucrurile bune, doar așa are
înțeles de ce depunem atât de mult efort, de ce ne consumăm atât de multă energie să
scoatem în evidență ceea ce este greșit sau incorect. Este foarte posibil ca o parte a acestor
direcții să producă, Să ne pună în situații delicate, să ne încurajeze în a deveni mai severi,
mai duri cu ceilalți, poate chiar respingători. Marte se află pe finalul tranzitului sau prin zodia
Taur și îi face pe oameni încrâncenați, prea mult preocupați de lucrurile acestea negative,
prea periculoși chiar și atunci când doresc să se răzbune. Corelația dintre decade ne duce
cu gândul la reperul pozitiv din mijlocul lunii noiembrie, atunci când regulile se vor schimba.
Cei care își proiectează acum evenimente care urmează să se finalizeze atunci au parte de
o înțelegere specială, își pot consolida propriul patrimoniu și se vor bucura de dreptate,
echilibru, de explicații necesare, de argumente folositoare. Există însă și oameni care își
proiectează evenimentele de acum doar până la începutul lui mai. Aceștia vor fi oamenii
care vorbesc și cel mai mult, care vor fi supus unor mari încercări din care ar putea să iasă
doar dacă dau dovadă de multă inventivitate. În momentul de față se gândesc la faptul că
își scurtează tot acest demers, însă nu fac decât să-l complice în încercarea lor de a reduce
timpul de lucru. Așadar avem nevoie în această a treia decadă a lunii martie să nu ne
grăbim, să luăm lucrurile așa cum sunt, să nu abuzăm de puterea pe care o simțim, să nu
ne facem planul de răzbunare pe care, după cum știm din experiențele pe care le-am avut
până acum, vom urmări să ne punem imediat în aplicare. Dacă alegem să intrăm pe acest
traseu negativ nu facem decât să le dăm din puterea personală oamenilor slabi, putere care
va fi folosită împotriva noastră, pentru a ne acuza, marginaliza sau chiar pedepsi.


3:29 Luna intră în zodia Balanță
3:44 Lună plină
6:17 opoziție Lună-Chiron
8:28 sextil Marte-Capul Dragonului
10:06 careu Venus-Marte
16:15 sextil Venus-Jupiter

În dimineața acestei zile, înainte ca Soarele să răsară, Luna va intra pe zodia Balanță.
Acesta este un semn bun pentru că aduce echilibru și bună înțelegere între oameni, dar nu
este suficient pentru problemele ce sunt acum supuse rezolvării. La puțin timp de când Luna
a intrat pe zodia Balanță se va împlinii și faza de Lună plină, pentru că Soarele abia intrat și
el pe zodia Berbec, cu puțin timp înainte ca ziua anterioară să se încheie. 21 martie aduce
și împlinirea sextilul lui Marte-Capul Dragonului, aspect prin care Marte reușește să medieze
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tendința Nodurilor, dar și a unei relații proaste între Marte și Venus și a unei relații bune între
Venus și Jupiter. Ce se întâmplă pe 21 martie ne învață să ne comportăm, să renunțăm la
pasiunile istovitoare, la complicațiile care nu ne oferă nicio rezolvare, dar să ne apropiem
de pasiunile sau de complicațiile care ne ajută în autoeducație. Este clar că atât Luna plină,
dar și relațiile planetelor individuale cu Axa Dragonului sau cu Jupiter ne vorbesc despre o
zona personală supusă unei transformări rapide. Presiunea de acum este suficient de mare
încât să ni se pară că lucruri simple n-au scăpat analizei anterioare, nu au putut fi anticipate
și devin foarte periculoase. În mare parte, această observație, referitoare la un pericol
iminent, este adevărată. Faptul că în dimineața acestei zile se împlinește Luna plină, că
planetele individuale Venus și Marte se află într-o relație tensionată arată că lucrurile
acestea, referitor la viața personală, nu sunt dintre cele mai bune. Avem însă motive să
privim într-o direcție bună, avem motive să credem că tot ceea ce consolidăm prin răbdare
și educație poate merge mai departe, poate ajunge la o finalitate absolut impresionantă, cea
la care nici nu am visat în decada anterioară. Dacă ar fi să privim această observație prin
intermediul corelațiilor dintre decade, faptul că reperele pozitive sunt orientate către mijlocul
lunii noiembrie, atunci când Marte va părăsi zodia Balanță și va intra pe Scorpion, semn de
evoluție cu orice preț, atunci când Marte va fi prieten cu Jupiter, reprezintă pentru momentul
de acum o veritabilă încurajare. Desigur, oamenii care vor să simplifice lucrurile din
comoditate nu vor fi atât de încrezători, nu vor accepta că dacă nu se grăbesc, adică dacă
nu-și rezolvă problemele de acum până la începutul lunii mai cineva îi va ajuta vreodată să
depășească acest obstacol, vor mai întâlni vreodată un noroc atât de mare încât problema
de acum să se soluționeze. Careul Venus-Marte aduce și o relație încordată cu omul pe
care îl apreciem, pe care-l iubim, cu care am încercat în ultima perioadă să construim ceva,
poate o relație frumoasă sau cu care am dorit să ne împăcăm. Corespondențele dintre zile
accentuează această notă a înțelegerii, ai educației, a reconcilierii. Un lucru trebuie avut în
vedere, cu atât mai mult cu cât se pune problema acum ca împăcarea să devină piatra de
hotar pentru evenimentele următoare. Avem nevoie să înțelegem că omul cu care ne
asociem acum nu este vinovat. A merge mai departe cu gândul imaculat, cu gândul curat
că fapta îl prezintă pe om este ceea ce ne ridică deasupra vicisitudinilor vieții, deasupra a
ceea ce provoacă suferință sau aduce mulțumire. Corelațiile acestea ne învață că neliniștea
are întotdeauna un mesaj pe care ar trebui să îl investigăm, nu să-l ignorăm, nu să-l sfidăm
acoperindu-l cu distracție, cu bucurii superficiale.


5:20 trigon Lună-Junon
10:43 careu Lună-Saturn
16:33 careu Lună-Pluton
17:13 careu Lună-Axa Dragonului
18:01 sextil Lună-Jupiter
20:12 trigon Lună-Venus
20:33 trigon Lună-Lilith
20:37 conjuncție Soare-Chiron

Conjuncția Soarelui cu Mercur, aspect care a fost activ și în zilele anterioare, impune
momentului de față o experiență aparte. Dacă întreaga decadă face trimitere la o experiență
legată de neprevăzut, unghiul de acum accentuează importanța pozitivă a neprevăzutului.
Prin ceea ce învățăm acum reușim să anticipăm ceea ce ne poate distruge, ne poate
zdruncina, ne poate întrista ori ne poate ajuta să înțelegem care sunt acele mecanisme
psihice sau programe, așa cum obișnuiesc cei pasionați de dezvoltare personală să le
numească, pentru a le opri sau pentru a le transforma în altceva. Ziua nu este dominată
doar de conjuncția Soarelui cu Chiron, ci și de careul pe care Luna îl împlinește cu Axa
Dragonului. Având în vedere că în Coada Dragonului se află două planete denumite generic
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“malefice“, adică Pluton și Saturn, înțelegem că toate aceste impresii personale, tot acest
conflict pe care-l trăiește individul cu el însuși nu este, în realitate, generat de o problemă
personală, ci de una de interacțiune, de una socială. Tocmai de aceea, și lecțiile pe care le
primim, adică ceea ce înțelegem
prin conjuncția Soare-Chiron, nu
ține doar de nota personală a
vieții, ci capătă înfățișarea unei
lecții colective, a unei educații
care depășește cadrul personal.
De aceea, corespondențele zilei
de 22 martie au, pentru
consolidare, ziua de 25 martie, iar
pentru dinamism ziua de 24
martie. În cuvinte mai simple, ne
consolidăm prin performanța pe
care reușim să o obținem, fiind
ferm
orientați
împotriva
conflictului, refuzând orice formă
de luptă, de răzbunare, de
suferință provocată celorlalți, și
ne dinamizăm căutând să ni se
dea dreptate chiar și acolo unde
nu este cazul, cu orice preț, chiar
și dacă adevărul este puțin
răstălmăcit, este pigmentat cu
puțină minciună.
Un alt element important
al zilei de 22 martie face referire
la capacitatea de a sintetiza.
Avem ocazia acum să înțelegem
mult mai bine ceea ce s-a întâmplat în decadele anterioare, de-a lungul acestei luni martie
atât de încercată, supusă puterii supradimensionată pe care o primesc oameni slabi. Relația
bună pe care Luna o are acum cu Jupiter și cu Venus, cea care transformă planeta Jupiter
în focar al triunghiului minor care se desenează între aceste trei astre, aduce dorinței de
progres o mare forță. Oamenii devin puternici prin ambiția pe care o au de a se detașa de
toate aceste reziduuri sociale, de tot ceea ce distruge buna conviețuire, de tot ceea ce-i
pune pe oameni în conflict. De aceea, sinteza zilei de 22 martie pare să fie într-un contrast
teribil cu ceea ce s-a întâmplat chiar în ziua anterioară, când Venus și Marte s-au aflat întro relație proastă, aspect care mai este activ și acum, și care aduce o tensiune personală
menită să îl orbească pe cel care are bune intenții. Cei care lucrează cu energia și care sunt
implicați într-un proces de cercetare spirituală știu că lucrurile acestea care vorbesc și care
provoacă neliniște nu sunt doar efecte, sunt și cauze, în egală măsură, nu sunt doar cauze,
ci și efecte. Existau încerc vicios care îl face pe omul matur să privească dincolo de toată
această agitație socială care îi face pe oameni să vorbească foarte mult și foarte tare, să-și
susțină argumentele, să aibă dreptate chiar dacă nimeni nu-i ascultă sau nu-i crede.
Conjuncția Soare Chiron de pe zodia Berbec îi face pe unii să iasă în evidență prin tăcere,
să își formeze o opinie care să fie atât de diferită de opiniile celorlalți încât să-i propulseze
către zone foarte interesante, bune și folositoare pentru ceea ce vor experimenta mai târziu,
în a doua parte a anului. Este foarte posibil ca aceste tensiuni de acum să le creeze
oamenilor un sentiment de nesiguranță, că se luptă cu morile de vânt, că problema cea mai
importantă a momentului este că nu sunt crezuți. Să treacă peste aceste elemente pentru a
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vedea că lucrurile adevărate se obțin în urma depășirii cu succes a încercărilor de felul
acesta.


0:45 conjuncție Venus-Lilith
4:19 Luna intră în zodia Scorpion
5:41 opoziție Lună-Uranus
21:07 careu Junon-Neptun

Ceea ce se întâmplă pe 23 martie ne îndeamnă la prudență. În primul rând, conjuncția
Venus-Luna neagră, cea care se împlinește în plină noapte, dar și careul Neptun-Junon
care se împlinește cu puțin timp înainte ca ziua să se sfârșească, sunt elemente astrale care
ne avertizează că ne aflăm într-o zonă periculoasă. Se va pune problema acum a unei
pierderi, a unei neliniști, ca și cum lucrurile bune pe care le-am avut până acum se duc pe
apa sâmbetei, sunt năruite pentru că am crezut într-o minciună, am spus o minciună în ideea
că aceasta ne va scoate dintr-o încurcătură, ne va salva dintr-o situație penibilă. Acum
vedem cât de mult am greșit apelând la genul acesta de practică, cât de mult am fost în
eroare procedând așa. Și pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, în dimineața
acestei zile, la puțin timp după ce Luna va trece pe zodia Scorpion, ea va trebui să
împlinească și o opoziția cu Uranus, semn de nesiguranță, de incertitudine și de agresivitate.
Vorbim, așadar, despre o neliniște profundă pe care avem obligația să o tratăm cu toată
responsabilitatea. Corespondențele dintre zile ne arată că 23 martie este singura zi
acestei decade și nu doar atât, ci este singura zi a lunii martie, care nu are o corespondență
de dinamizare. Nu avem nevoie de mai mult decât simțim acum, decât trăim în momentul
de față. Dacă ar fi să ne referim doar la această ipostază astrală ne-am gândi că abuzul de
putere ar putea să ne tenteze cu tot felul de gesturi regretabile. Fie că întindem mâna și ne
luăm din bunul celuilalt, fie că suntem motivați de nevoile pe care le avem acum să
schimbăm tonul, să imităm o atitudine, să facem ceea ce altădată nu am de făcut doar pentru
că ni se pare acum că această formă de invitație ne poate rezolva pe deplin o problemă.
Dacă această conjuncție dintre Venus și Luna neagră ne vorbește despre defecte pe care
ni le permitem, pe care le facem pentru că ni se pare că sunt tolerate de ceilalți, că este loc,
careul Neptun-Junon arată că erorile pe care le facem în public, în raport cu ceilalți nu vor fi
tolerate. Pentru că ne place deplasarea lentă, nu vorbim despre rezultate imediate, ci despre
răspunsuri care se lasă așteptate Și care nu vor fi bune, așa cum ne-am aștepta în momentul
de față. Oamenii educați vor reuși să treacă peste acest impas, se vor gândi la ceea ce
înseamnă consolidare, adică la responsabilitățile zilei de 21 martie, prima zi acestei decade.
Vor fi mai reținuți cu pasiunile, vor insista pe această latură a educației personale sau pe
autoeducație pentru că numai așa pot să evite greșelile pe care le repeta de mult timp, doar
așa nu vor mai fi persoane conflictuale. În situația în care este îndeplinită această condiție,
23 martie devine o zi de vindecare. Gândul este orientat către oameni echilibrați, către
oameni puternici, către ființele care răspândesc în jur liniște și încredere. Dacă se va pune
problema imitației și în cazul acestor oameni care pot fi acum atenție la bine atunci va fi o
imitație a lucrurilor bune, a modelelor de bune practici. Modelul acesta de responsabilitate
ne va mai atrage atenția și pe 25 martie, dar și pe 29 martie, adică atunci când se pune
problema performanței sau atunci când ne amintim de păcatele tinereților, de greșelile pe
care orice om răzbunător le poate folosi pentru a obține un avantaj personal, pentru a ne
face un rău. Așadar, orice pas făcut în direcția aceasta, oricât de mic pare, oricât de
neînsemnat, este expresia unui avantaj care se bazează pe maturitate tocmai pentru că
învățăm singuri, nu folosim achizițiile celorlalți doar pentru a obține avantaje care să ne
permită doar depășirea condiției prezente. Un om matur crește și creșterea se vede în
educația sa, în comportamentul său.
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8:51 careu Mercur-Junon
8:55 trigon Lună-Neptun
9:16 trigon Lună-Mercur
13:31 sextil Lună-Saturn
14:04 careu Marte-Lilith
19:34 sextil Lună-Pluton
19:51 conjuncție Mercur-Neptun
20:02 trigon Lună-Capul Dragonului

Greșelile pe care le vom face pe 24 martie vor fi pedepsite pe 29 martie. Lucrul acesta
îl înțelegem din corespondențele care există între ziua de față și celelalte zile cu care
aceasta are legături directe. Mercur retrograd se va afla în dimineața acestei zile într-o
relație negativă cu Junon. Marte se va afla în același tip de relație negativă cu Luna neagră.
Va fi mai puțin important că Mercur va trece prin conjuncția cu Neptun, de vreme ce lucrurile
acestea apăsătoare, Dramele acestea personale primesc din partea individului o atât de
multă atenție. Dacă se pune problema consolidării atunci ne gândim la sfaturile pe care leam primit în urmă cu două zile, la experiențele pe care le-am avut, la ce am văzut și am
înțeles atunci. De asemenea, vom fi mult mai atenți la limbajul pe care îl folosim, la ce
promitem pentru că va trebui imediat să ne achităm de o promisiune, nu foarte departe, ci
în preajma zilei de 29 martie. Cei care sunt de felul lor mai dinamici vor considera că ziua
de 24 martie Îi îndeamnă să-și spună punctul de vedere, să se exprime, să se distreze, să
consume tot ce au pentru a obține ceva ce consideră în momentul de față absolut esențial:
satisfacția. Cu Mercur retrograd implicat într-o relație negativă cu Junon, element astral care
se ocupă de interacțiune, de relații, nimic din ceea ce vom face acum nu ne va oferi
satisfacție. Asta înseamnă că avem nevoie să fim reținuți la vorbă, la faptă, să nu încurajăm
minciunile celorlalți doar pentru că ele sunt amuzante și ne distrează, să nu adăugăm un
plus de argument negativ acolo unde oamenii au stabilit deja că lucrurile rele nu pot fi
schimbate.
Pentru această categorie de oameni care vor desconsidera educația,
responsabilitatea și atenția conjuncția Mercur-Neptun nu va avea un impact vizibil. Ea aduce
doar satisfacția faptelor proprii, mulțumirea că un adevăr personal a fost acceptat,
recunoscut, apreciat chiar dacă el are, în sine, o componentă conflictuală. Ceilalți, vor folosi
această conjuncție pentru a evada din lumea aceasta încărcată de probleme, plină de
oameni care se gândesc la satisfacții și la avere, bogată în suferințe și săracă în experiențe
profunde pentru a căuta ceva ce ține de domeniul sufletului, pentru a se hrăni din punct de
vedere spiritual. Pentru că știm cum este această lume, vor fi puțini cei care vor evada din
această certitudine care îi îndeamnă pentru a consuma pentru a se împlini, pentru a fi
bucuroși că dăruiesc, că iubesc, că protejează valori rafinate ale vieții. Acești oameni vor
reuși să se armonizeze atât de bine cu propriul destin încât simpla detașare de toată această
notă agitată, dinamică și conflictuală a zilei reprezintă o victorie. Lucrul acesta se explică
din punct de vedere astral prin faptul că Luna, aflat acum în tranzit pe ultimul sector al zodiei
Scorpion, va media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Ceea ce refuzăm acum
pentru că înțelegem că este rău, conflictual sau ne agităm nu este o decizie de moment, nu
este rezultatul unei întâmplări, ci rezultatul unor experiențe profunde, rezultatul progresului
obținut în ultima perioadă. În cazul acestor oameni picătura aceasta de responsabilitate
umple paharul experiențelor și totul devine mult mai clar, totul capătă un înțeles aparte. În
cazul celorlalți, faptele rele vor umple acum un pahar plin până aproape de limita cu fapte
rele.
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0:11 careu Lună-Lilith
0:38 opoziție Lună-Marte
4:27 careu Lună-Venus
8:11 Luna intră în zodia Săgetător
11:48 trigon Lună-Chiron
16:36 trigon Lună-Soare

Se pare că unele lucruri nu pot fi învățate chiar atât de ușor. Experiențele zilelor
anterioare, dar în special cele pe care le-am parcurs pe 24 martie, au un anumit grad de
dificultate, sunt înțelese mai greu de oamenii care nu sunt instruiți și de aceea o remanență
mai mare o au tot elementele care agită, care dinamizează, cele care ne îndeamnă să
argumentăm, să câștigăm atenție, capital de imagine. Mă refer aici cu precădere la ecuația
astrală a zilei de 21 martie, cea care conține și împlinirea fazei de Lună plină. Ceea ce pe
24 martie era un îndemn la dinamizare acum, pe 25 martie, este, deopotrivă, un îndemn la
consolidare, dar și unul la dinamizare. Avem însă puțin noroc. Dinamizarea care presupune
explorarea unor limite dincolo de ceea ce știm că putem face ori înțelege, poate chiar a
controla, așa cum înțelegem din împlinirea fazei de Lună plină din 21 martie, ne atrage
atenția că forța aceasta expansivă poate să meargă și într-o altă direcție, se poate orienta
și către oameni care schimbă substanțial lumea, către pionierii acestei societăți, către ființele

care au venit să producă modificări substanțiale în grupul de apartenență, în acțiunea în
care s-au născut sau să facă schimbări majore la nivelul rasei umane. Consolidarea acestei
zile merge cu precădere către această zonă a eliberării de energiile care ne consumă, de
agitație, de programele care ne spun că avem dreptul să ne revoltăm pentru că numai așa
suntem acceptați, tolerați ori nu mai în felul acesta ne găsim un loc în grupul de apartenență.
28 martie, ziua în care Mercur își revine la mersul direct, este pentru ziua de față o
corespondență de consolidare. Revenirea la o altă formă de dialog, cea cunoscută, pașnică,
echilibrată, fără drame sau complexe de inferioritate este unul din obiectivele prețioase ale
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acestei zile. Dacă ne gândim acum că avem nevoie de echilibru atunci vom ști că acest
echilibru nu va veni decât prin adoptarea unei noi modalități de a comunica, prin întoarcerea
la o pace mai veche, prin renunțarea la o demonstrație de forță. Noaptea de 24 spre 25
martie va fi foarte agitată. Vom trece prin careul Lună-Luna neagră, prin opoziția Lună-Marte
și prin careul Lună-Venus, apoi Luna va părăsi pe zodia scorpion și va intra pe săgetător.
Așadar, avem nevoie să nu ținem cont de toate mesajele cu care suntem impresionați în
timpul nopții pentru a face în așa fel încât ziua să fie valorificată. Dacă nu ținem cont de
această recomandare astrală atunci va apărea un conflict între ceea ce ni se pare foarte
evident și ceea ce ar trebui făcut în legătură cu necesitățile curente ale zilei. Dacă nu vom
fi în stare să fim echilibrați în micile probleme ale zilei același dezechilibru îl vom proiecta și
în planurile pe termen lung, în ceea ce gândim și vrem să fie de perspectivă. Este clar, atât
din corespondențele dintre zile, cele care țin cont de legăturile ample dintre unghiuri, cele
care acționează pe mai multe zile, dar și din aspectele care se împlinesc acum, că dacă
depășim tensiunea care vine spre noi în noaptea de 24 spre 25 martie atunci totul va fi bine.
În egală măsură, ceea ce vom trăi pe 25 martie ne va arăta în ce măsură zilele anterioare
aparținând acestei decade au fost trăite cu frică, cu griji nejustificate, dezechilibre sau
agresivitate. Cu cât noaptea de 24 spre 25 martie va fi mai agitată, mai tulburată sau mai
intensă cu atât fricile ultimelor zile au fost mai intense și, poate, nu am știut.


14:08 careu Lună-Mercur
15:12 careu Lună-Neptun
17:28 opoziție Lună-Junon
21:43 Venus intră în zodia Pești

În seara acestei zile Venus își va încheia tranzitul său prin zodia Vărsător, urmând
să intre pe semnul exaltări sale, în zodia Pești. Până atunci Luna va trebui să treacă prin
câteva unghiuri negative pe care le va împlini cu Mercur, Neptun și Junon. Corespondențele
acestei zile sunt doar cele de dinamizare, ele îndreptându-și atenția doar către ziua de 28
martie. Astfel, momentul când Mercur își revine la mersul direct este reprezentativ și pentru
ceea ce avem de făcut acum. Dacă ar fi să privim momentul de față doar prin unghiurile
care se împlinesc am considera că 26 martie este o zi dramatică, dură, plină de evenimente
neplăcute sau chiar respingătoare. Legătura specială care există între cele două zile
indicate mai sus scoate în evidență și un depozit de drame pe care îl trăim fragmentat, nu
în ansamblul său, de mult timp. Legătura cu ziua de 28 martie nu se bazează doar pe
momentul special când Mercur își revine la mersul direct, ci și de cel susținut de trecerea lui
Pluton prin Coada Dragonului. În cuvinte mai simple, ceea ce dorim să facem acum
seamănă cumva cu soluțiile miraculoase adoptate în condiții de criză. Înțelegem că suntem
dezamăgiți, suntem capabil să apreciem și de ce se întâmpla lucrul acesta, ba mai mult,
emanciparea prin sinceritate, un element specific acestei zile, se bazează și pe unde de
speranță. Ceea ce este clar pentru noi acum se poate transforma într-un semn de toleranță
pentru că mai mult decât răul pe care ni-l putem face singuri nimeni nu poate.
La polul celălalt sunt oamenii care abuzează de autoritate, de prerogativele unei
funcții, de ceea ce știu, cunosc sau au aflat în ultima vreme despre colaboratori, despre
asociați sau despre cei cu care interacționează în momentul de față. Pe acești oameni
segmentarea anului 2019 îi va duce către o zonă a pericolelor și mai mari decât cele pe care
le-au parcurs în ultimii ani. Pluton activează de ceva vreme acest punct al trecutului, Coada
Dragonului, ceea ce înseamnă că problemele pe care le parcurgem acum nu sunt noi, nu
ar trebui să ne surprindă pentru că, referitor la gravitatea lor, am fost informați din vreme.
Cu cât vor considera că iertarea este o umilință cu atât mai grave au fost faptele pentru că
esența lor, răutatea care le-a făcut atât de intense sunt elementele care îi vorbesc că acești
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oameni îi țin departe de sentimentele frumoase, de înțelegere, condescendența, iertare.
Venus pe zodia Pești este prin excelență un semn de conciliere, de dialog, de toleranță de
îndurare. Revolta celui în cauză arată că nici măcar o poziție atât de frumoasă nu-i poate
dezgheța inima unui om ce a trăit în ultima perioadă captiv propriei răutăți. De beneficiile
acestei noi poziții ne vom bucura începând cu 27 martie, tocmai pentru că Venus trece pe
zodia Pești abia spre seară. Asta înseamnă că toată ziua va fi pe ultimul grad al zodiei
Vărsător și ne va bulversa sentimentele, ne va face interesați de tot ceea ce este intens,
neobișnuit, straniu chiar cu riscul de a răni. Venus pe zodia Vărsător a fost un semn de
independență care ne-a folosit cea mai mare parte a perioadei cât timp s-a aflat pe acest
semn. Acum își concentrează toată furia îngrădirii și, pentru că Luna nu oferă un fundal bun
menit să tempereze, ea având de împlinit trei unghiuri negative, fără o educație specială în
sensul acesta căutăm vinovați, dar nu doar pentru a-i identifica, ci pentru a-i pedepsi. În felul
acesta, ne detensionăm, ne eliberăm de presiune internă a păcatului, dar reușim și să
construim un argument pentru ceilalți atunci când păcatele tinereților ne vor fi descoperite,
adică peste câteva zile când Pluton va împlini conjuncția perfectă cu Coada Dragonului.


4:40 conjuncție Lună-Jupiter
8:09 sextil Lună-Lilith
16:11 Luna intră în zodia Capricorn
18:10 sextil Lună-Venus
18:13 trigon Lună-Uranus
18:45 sextil Venus-Uranus
20:19 careu Lună-Chiron

Venus și Uranus își împlinesc acum sextilul pe care îl formează de ceva vreme la
puțin timp după ce Luna va intra pe zodia Capricorn, pe semnul exilului său. Este clar că
momentul de față are o coloratură aparte. Dacă ne gândim la soluții rapide pe care vrem să
le punem în aplicare, dacă urmărim să reproducem o schemă care a fost inventată de alții
și s-a dovedit eficientă, dacă apelăm la sfaturile directe ale celor mai bine pregătiți sau mai
maturi vom fi convinși că așa trebuie procedat. În realitate, tocmai exilul Lunii ne avertizează
că o solicitare de genul acesta ne face vulnerabili. În plus, faptul că apelăm la schemele
celorlalți este semnul clar de inactivitate, de lene. Sextilul Venus-Uranus face trimitere și la
nevoia de distracție, de relaxare, de a face ceva foarte plăcut care să nu ne solicite. Acesta
ar putea fi adevăratul motiv pentru care nu suntem dispuși acum să facem vreun efort, să
muncim, să ne respectăm o promisiune, să creăm. Asta înseamnă că adevăratul motiv, cel
care stă în spatele alegerilor de acum se situează pe frecvența corespondențelor de
dinamizare, adică pe ecuația astrală a zilei de 29 martie, cea dominată de trecerea Lunii
prin Coada Dragonului. A ne lăsa acum în grija altora, a-i lăsa pe alții să decidă în locul
nostru este din capul locului o mare greșeală care ne va amplifica și mai mult problemele,
nu le va rezolva. Din corespondențele de consolidare înțelegem că ecuația zilei de 24 martie
ar trebui să fie reprezentativă în a ne ajuta să nu greșim mai mult. Pentru că pe 24 martie
s-a împlinit careul Marte-Luna neagră nu înseamnă că nu este permis acum să fim prea
suspicioși. ni se recomandă însă să nu-l luăm în ușor tot ceea ce se vede la suprafață pentru
că, așa cum știm din celebrul proverb “Nu tot ce zboară se mănâncă!“ nu orice om care
spune Că dorește să ne ajute ori să ne ofere ceva sau să facă ceva în locul nostru are și
bune intenții. Unii fac lucrul acesta pentru că se simt datori ori vor să facă fapte bune în
avans, în ideea că destinul îi va răsplăti pe măsură. Lucrul acesta este susținut tot de ecuația
zilei de 24 martie și în acest caz suntem cumva protejați de anumite intenții mai puțin corecte
care, fiind ascunse în cele mai multe din cazuri, nu le putem citi. A nu ține cont de această
recomandare astrală înseamnă a rămâne pe vibrația segmentării, trăsătură specifică anului
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2019. În rest, ziua poate fi trăită prin ambivalența indicată mai sus, fără a produce efecte
dezastruoase chiar dacă greșim, chiar dacă nu facem totul pe baza unui calcul precis și
strict. Momentele de distracție vor fi atât de plăcute și interesante încât ni se pare că avem
propriul destin în mâini și că până și în momentele în care cerem ajutor suntem siguri pe de
mers, avem control asupra a ceea ce trăim. Dacă această trăire rămâne un element
personal care se integrează în starea de confort, e bine. Dacă ea se erijează într-o stimă de
sine atunci alimentează elementele false, adică ne spunem nouă înșine o minciună pe care
în timp vom ajunge să o și credem. Conjunctura zilei de 27 martie nu ne ajută să ne formăm
o stimă de sine sănătoasă, Dar încrederea de acum poate fi tonică.


6:12 Ultimul pătrar
16:03 Mercur revine la mersul direct
20:13 conjuncție Pluton-Coada Dragonului
23:47 sextil Lună-Mercur

În mijlocul acestei zile Mercur își revine la mersul direct după o perioadă de
aproximativ trei săptămâni de retrogradare. Acesta pare să fie un moment absolut minunat,
o revenire la gânduri mai bune, o stare sufletească mai aproape de zona de confort. Totuși,
ziua conține un unghi care a produs efecte și în zilele anterioare și la care face trimitere și
în luna următoare: conjuncția Pluton-Coada Dragonului. Trecerea lui Pluton peste Coada
Dragonului este un moment foarte delicat și poate produce un salt, o transformare, un
progres. Cele două elemente astrale s-au mai întâlnit, dar nu pe zodia Capricorn, ci pe
Săgetător în 2002. Dacă ar fi să trecem în revistă cele mai importante evenimente care sau consumat atunci am înțelege de ce aspectul cu pricina face referire la un proces de
invadare, de extindere, care are o agendă ascunsă. Dar lucrurile acestea nu se produc peste
noapte. Deși ar trebui ca un
mesaj, precum este cel dat de
relația lui Pluton cu Axa
Dragonului, să aibă începutul
atunci când Pluton trece peste
Capul
Dragonului,
să
fie
programat până în cele mai mici
detalii până când Pluton ajunge
pe Coada Dragonului și aceste
etape să se împlinească între
conjuncția
Pluton-Coada
Dragonului
și
următoarea
conjuncție
Pluton-Capul
Dragonului, în cazul acesta
lucrurile sunt invers. De aceea la
trecerea lui Pluton peste Coada
Dragonului se pune la cale un
plan
de
expansiune,
de
extindere, care include și câteva
etape de distrugere. Așadar,
vorbim despre un plan de
segmentare care va depăși cu
mult cadrul anului 2019, cel pe
care îl analizăm aici. Chiar dacă la nivel global decizia aceasta de expansiune, de distrugere,
de schimbare a unei baze, de schimbare a unei monede, de introducere a unei noi valori
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circulante nu se face peste noapte, ea, în sine, poate fi considerată rezultatul unor demersuri
mai vechi. În privința dimensiunii personale, 28 martie este ziua în care suntem convinși că
a sosit momentul să facem o schimbare. Pentru mulți, speranța aceasta că schimbarea este
bună îi ajută și îi revigorează atât de mult încât se vor ridica ușor deasupra problemelor, să
le vadă dintr-un cadru mult mai larg și să aibă mai mult curaj în a pune în aplicare soluții
personale. Trecerea lui Pluton peste Coada Dragonului este și un semn de pedeapsă,
tocmai de aceea se impune să fim atenți la întâmplările nefericite ale momentului cele care
nu au cum să fie rezultatul unor conjuncturi superficiale, ci o formă de pedeapsă, o avertizare
dură, un semn referitor la calitatea drumului pe care dorim să intrăm și, mai ales, la pericolele
ce ne așteaptă. 28 martie este o zi de autocunoaștere. Elementele cele mai grele sunt cele

care ne dau o seriozitate și o maturitate în abordarea evenimentelor comune încât unii ar fi
tentați să creadă că nu pot învăța decât prin suferință, prin întâlnirea cu acest caracter dur
al vieții. Nu trebuie să ajungă atât de departe cu concluziile. Corespondențele de consolidare
fac trimitere la ceea ce am văzut că a însemnat ziua de 26 martie, atât de apăsătoare și
riscantă, atât de complicată și de ciudată când vine vorba de opinii personale. Așa cum am
indicat și atunci, ne întâlnim cu gândul rău care îi pedepsește pe cei care ne-au îngrădit
libertatea. Faptul că pe 26 martie Venus aproape toată ziua trece pe ultimul grad din zodia
Vărsător ne face să credem că nu este suficient să identificăm vinovatul, ci trebuie să-l și
pedepsim. Acum, când o bună parte din această zi Mercur va fi static pe zodia Pești, suntem
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cumva blocați din punct de vedere emoțional, suficient de reci încât să considerăm că
vinovatul merită o astfel de pedeapsă. Pentru că 26 martie este o zi de consolidare nu aceste
elemente negative trebuie să rămână în conștiința individuală, ci cum le gestionăm în așa
fel încât a vedea vinovatul să nu fie totuna cu a-i provoca suferință. Această formă de
obiectivare reușește să echilibreze suficient de mult încât planurile pe care ni le facem, și
care țin de domeniul conjuncției Pluton-Coada Dragonului, să nu fie cele de invadare, ci de
asociere, de consolidare pe noi baze fără ca nimeni să sufere din cauza alegerilor. În egală
măsură, corespondențele de dinamizare, cele care fac trimitere către ziua de 25 martie, ne
îndeamnă să ne gândim la performanță. Deci nu este permisă nici pasivitatea. De aceea 28
martie aduce un zdruncin puternic în conștiința individuală fără să ne garanteze că
acceptarea transformării înseamnă obligatoriu întâlnirea cu un bine. După aceasta
acceptare avem nevoie să cultivăm respectul față de valorile celorlalți, față de drepturile lor,
față de cunoaștere, față de perfecționarea continuă.



1:33 sextil Lună-Neptun
7:01 conjuncție Lună-Saturn
13:31 conjuncție Lună-Coada Dragonului
13:37 conjuncție Lună-Pluton

29 martie este o zi de suprasolicitare. Suntem îndemnați acum să fim foarte atenți la
ceea ce declarăm, la planurile pe care ni le facem pe termen lung, la asocierile pe care ni le
dorim de durată. Luna va trece în mijlocul acestei zile peste Coada Dragonului și va avea
de împlinit și o conjuncție cu Saturn, dar și o alta cu Pluton. Semnul de stabilitate devine,
așadar, un element absolut esențial. Nu ne putem lipsi de ceea ce ne inspiră stabilitate, de
planurile pe care ni le-am făcut la începutul acestei decade, dar nici de momentele de
bucurie pe care le-am traversat în 27 martie, când Venus și Uranus s-au aflat într-o relație
foarte bună. De asemenea, nu ne putem separa nici de speranța că începând cu dimineața
zilei de 31 martie, când Marte va intra pe zodia Gemeni, lucrurile se vor simplifica, relațiile
vor deveni puțin mai ușoare, oamenii nu vor mai fi atât de pătimași și nici atât de încrâncenați
pe sarcina de lucru. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului, în situația în care acei doi
malefici sunt foarte aproape unul de celălalt, ne vorbește despre experiențe importante. Cu
toate acestea, dacă până acum nu am acordat credit acestor experiențe ele nu ni se vor
părea acum deloc importante, nu vor fi valoroase, nu ne vor atrage atenția prin nimic, ci vor
fi doar niște elemente de care trebuie să ne descotorosim, să ne eliberăm, dar și semnul că
ne aflăm în fața unui mare conflict între generații. Ceea ce este vechi trebuie să moară, iar
ceea ce este nou trebuie să triumfe. Din nefericire, ziua de 29 martie este una extrem de
delicată. Corespondențele de dinamizare fac trimitere către careul Marte-Luna neagră, către
careul Mercur-Junon, adică ne îndreaptă atenția către ziua de 24 martie. De acolo ne vin
multe lucruri nerezolvate, multe frustrări, multă insatisfacție și multe repere pe care le
stabilim până la începutul lunii mai și, tocmai pentru că sunt de scurtă durată, devin negative,
adică îi presează pe oameni să ia hotărâri în timp scurt, să se grăbească și să strice ceea
ce fac.
Trecerea Lunii prin Coada Dragonului este, din capul locului, un semn de
sensibilitate, de grijă față de proiectele care nu s-au finalizat, de pedeapsă. Cu toate
acestea, nu aducem din trecut doar probleme, doar complicații, nu ne întoarcem către ceea
ce s-a întâmplat doar pentru a regreta. Asta înseamnă că se activează relația bună dintre
Saturn și Marte, cea care aduce responsabilizare, trăinicie, ruperea acelor legături care se
dovedesc a fi sterile, antisociale sau păguboase. Astfel, toate problemele pe care le avem
pe 29 martie vin ca răspuns la nevoia de a merge mai departe prin lucruri simple, prin
prosperitate. Cândva ne-am plâns că ne lipsesc aceste elemente, iar acum ni se spune că
le obținem doar îndeplinind aceste condiții. De aceea, cu toate că vom fi atrași către
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dinamizarea impusă de ecuația astrală a zilei de 24 martie, ar trebui să transformăm
momentul de față într-unul simplu, rezervat interiorizării, lecturii, educației sau meditației.
Ceea ce ne vine din întâmplările sau din argumentele zilei de 24 martie ne încântă, ne
bucură, dar vom rămâne tot pe orgoliul, deci, de la sine, nu ne ajută să progresăm, iar de
vină va fi acest dinamism epuizant.


2:05 trigon Lună-Marte
3:46 Luna intră în zodia Vărsător
6:11 careu Lună-Uranus
8:25 sextil Lună-Chiron
23:53 sextil Lună-Soare

În noaptea de 29 spre 30 martie Luna va trece pe zodia Vărsător și-i va face pe
oameni puțin mai flexibili. Momentul acesta ne vorbește despre o deschidere către un alt
plan al valorilor, către o înțelegere profundă a ceea ce primim sau aceea cedăm, a gândurilor
v

pe care le avem față de oamenii pe care i-am considerat până acum nedreptățiți ori vinovați
de ceva. Dacă ziua anterioară a fost dominată de trecerea Lunii prin Coada Dragonului, dar
și de conjuncțiile succesive ale acesteia cu cei doi malefici, Saturn și Pluton, momentul
acesta aduce un careu cu Uranus. Ceea ce anterior era grija față de ziua de mâine,
neputința de a ne stabiliza conform cerințelor societății, acum devine o nesiguranță
personală, devine un element real pe care nu-l putem controla, dar care până acum a fost
foarte vizibil într-un plan emoțional sau într-un plan imaginar. Înțelegem lucrul acesta din
faptul că pe 30 martie corespondențele de consolidare lipsesc, iar cele de dinamizare ne
îndreaptă atenția către ziua următoare, 31 martie. Suntem, așadar, încurajați să înțelegem
că avem nevoie să ne eliberăm de aceste responsabilizării supradimensionate, de aceste
griji prea mari pentru a nu considera că dacă suntem îngrijorați pentru un om pe care-l
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îndrăgim neapărat acesta își respectă valorile sau atenția ce îi este acordată. De aici se
înțelege că omul năpăstuit va fi lipsit pe 30 martie de viziunea de ansamblu, dar se va simți
bine plângându-și de milă, lăudându-se cu ceea ce a obținut până acum, întreținându-se cu
ceilalți.
Mai există o problemă importantă pe care o vom aborda pe 30 martie. Ea este legată
de patrimoniu, de viziunea pe care o avem referitor la succesul pe care ar trebui să îl
obținem. Relația de careu dintre Lună și Uranus, chiar dacă este un vizibil semn de
nesiguranța, element care este indicat de multe ori în analizele astrologice pe care le facem
aici, el este și aspectul eliberator. Ceea ce ne îngrijorează ne aduce mai aproape de soluție,
ne ajută să ieșim din cadrul îngust, să fim mai responsabili, dar, în același timp și liberi, nu
doar îngrijorați ori timorați de ceea ce nu putem obține. Așadar, reușita zilei de 30 martie
depinde foarte mult de educație, de experiențele pe care le-am acumulat până acum, de
ceea ce permite să răsară, să crească, să se dezvolte și în final să se împlinească. A visa
la o viață mai bună înseamnă a fi permisivi cu ceea ce auzim în jurul nostru că reprezintă
binele celorlalți. Dar nu pentru toți aspectul eliberator va fi și un factor care ne ajută să
trecem dincolo de probleme. Pe unii această viziune a zilei de 30 martie îi va învălui atât de
mult încât îi va transforma în ființe triste, incapabile să vadă dacă viitorul le poate oferii ceva
bun sau nu. Corespondențele acestei zile, cele care fac trimitere doar la aspectul de
dinamizare, ne îndeamnă să fim mai optimiști, să ne detașăm de responsabilizările zilelor
anterioare, să fim încrezători că putem fi creatorii propriului destin, putem schimba ceea ce
până acum ni s-a părut de neschimbat.


0:53 sextil Lună-Soare
9:12 Marte intră în zodia Gemeni
22:29 trigon Lună-Junon

În dimineața acestei zile Marte își va încheia tranzitul său prin zodia Taur și va intra
pe zodia Gemeni. Apoi, ca un ultim aspect al zilei, Luna, aflată încă de ieri în plin tranzit prin
zodia Vărsător, va împlinii în seara acestei zile un trigon cu Junon. Totul se va baza acum
pe intonație, personalitate, pe mesaj, strălucire. Va fi mai puțin important conținutul pentru
că toată lumea s-a săturat să fie atât de responsabilă, atât de harnică. Acum ni se mai
permite să mai vorbim și singuri, și degeaba, și fără rost, nu doar în termeni științifici,
respectând rigorile gramaticale ori cele impuse de discursul retoric. Marte pe zodia Gemeni
le permite oamenilor să gafeze, să fie indiferenți, să pozeze, să uite de sarcinile importante,
dar să nu ignore ceea ce ar putea să le ofere satisfacție. Prin această nouă poziție se câștigă
ușor, repede, vorbind, povestind, transmițând emoții. În realitate, poziția lui Marte pe Gemeni
este o anatemă. Ceea ce sună foarte bine nu trebuie să aibă și un conținut, poate fi și
rezultatul unor eforturi care au fost orientate strict în direcția aceasta, nu neapărat expresia
unui nivel înalt. De aceea, pe această poziție oamenii ajung foarte ușor la divergențe de
opinie bazându-se pe limbajul care nu îi unește, pe expresiile care au înțelesuri diferite, pe
mesajele care sunt interpretate altfel în funcție de poziția persoanei în cauză.
Corespondențele de consolidare fac însă trimitere către ceea ce am experimentat în
ziua anterioară. Ni s-a recomandat să fim atenți, să trecem dincolo de dramele personale,
să ne bucurăm, să fim deschiși și joviali, să evităm o viziune tristă asupra viitorului, dar să
fim încrezători că tot ceea ce facem, chiar dacă se împlinește prin regula pașilor mici, este
important pentru împlinirea unui viitor fabulos. Din nefericire, vom fi tentați să folosim
această nouă putere, această nouă mobilizare pentru a pune etichete, pentru a crea
conflicte, pentru a acuza, pentru a segmenta. Nu ar trebui să fim surprinși, nota anului 2019
este bazată pe această direcție a segmentării și tocmai de aceea generozitatea zilei de 31
martie ar putea fi interpretată greșit. Puterile bizare pe care le avem acum vor fi considerate
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patimi, senzații stranii, poate chiar percepție extrasenzoriale, cele care se vor integra perfect
în nota distracției de acum. Dacă nu acordă momentului de acum privilegiul de a judeca, de
a pune etichete, ci ne permitem să fim dinamici, expresiv și curajoși fără a provoca suferință
vom avea ocazia să vedem ce se află dincolo de aparență, să ne oferim singuri răspunsuri,
să putem să ne rezolvăm singuri problemele. Întreaga decadă a treia a lunii martie a fost
dominată de această presiune impusă de un element slab, de neprevăzut, ca și cum toate
acestea reprezintă o pedeapsă. Așa cum am indicat și în observațiile inserate celorlalte zile
ale acestei decade, problema de atitudine nu trebuie să devină o problemă de educație, ci
doar una de conjunctură care să susțină un protest, o nemulțumire, chiar și unele acuzații,
nu un comportament deviant.
Așadar, a treia decadă a lunii martie ne vorbește despre o schema astrală care ne
responsabilizează pe dorința de putere, de impunere, fără să ne ajute să ne stabilizăm
viziunea corectă asupra vieții. Cel care ajunge într-un asemenea punct o face pentru că
înțelege că viața sa are un rol mai important decât i se spune, decât citește din răspunsurile
primite de la ceilalți. Corespondențele de consolidare și cele de dinamizare accentuează
această notă elementelor concentrate la care ajungem în cunoștință de cauză. Cel care va
spune că acum a trecut printr-o situație pe care nu o înțelege, minte. Cel care va spune că
înțelege totul despre ceea ce a parcurs în această decadă, iarăși minte. Nota comună a
acestei perioade este aceea de a învăța, a ne educa, a descoperi care sunt pârghiile pe
care trebuie să le folosim pentru a deschide o ușă importantă. Unii vor câștiga prin
dinamizare, alții prin ușurința cu care se responsabilizează, cu care își propun să-și ducă
mai departe planuri ambițioase. Cert este că această a treia decadă a lunii martie reprezintă
începutul unei etape care va ține aproape opt ani.
Așa după cum am văzut, luna martie ne vorbește despre o formă de responsabilizare
de care, pentru o perioadă scurtă, am crezut că ne-am eliberat. Dacă până acum am avut
intenții rele, dacă ne-am gândit că putem obține succesul fără să muncim adecvat atunci
evenimentele acestei luni ne-au luat prin surprindere, ne-au distrus speranțele false, ne-am
întors la obsesii mai vechi, poate chiar la dușmănii mai vechi. Un ajutor mare îl putem primi
din partea celor înțelepți care ne arată, atât prin explicații simple, dar și prin puterea
exemplului, că oamenii cu care interacționăm nu sunt neapărat vinovați de ceva. Cei care
caută vinovați vor avea parte de întâlniri ciudate cu oameni slabi care sunt mai puternici
decât ei și care au acum dispensă din partea universului să-i pedepsească. Dacă ne
detașăm de această notă dramatică, înțelegem că acolo unde am greșit este nevoie de
curățenie, iar acolo unde nu am greșit este nevoie de performanță. Cam la asta se rezuma
experiența lunii martie.
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APRILIE

BINELE COBOARĂ NIVELUL PENTRU A HRĂNI
CEEA CE NU PUTEA FI ALTFEL SCHIMBAT.
JOCURI RISCANTE
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Luna aprilie va fi foarte interesantă, nu doar la capitolul evenimente astrale, ci, mai
ales, la capitolul educație. Cu alte cuvinte, e foarte important ceea ce înțelegem din ceea ce
ni se întâmplă pentru a accepta mai ușor anumite modificări de statut, de direcție, de
interacțiune. Multe ne vor lua
pe nepregătite, iar puține
dintre ele vor avea un caracter
benefic. Prin ceea ce se
înțelege din deviza generală a
acestei luni, binele coboară
nivelul, dar are un scop nobil,
de a menține o schimbare
pozitivă, de a alimenta un
element frumos, rafinat și
special pe care nu-l putem
duce în forma compactă mai
departe
decât
așa.
Retrogradările
planetelor
Jupiter, Pluton și Saturn vor
avea un rol foarte important în
modul cum se construiește
înțelesul acestui mesaj. De la
o zi la alta, după cum vom
vedea, înțelesul pare să se
schimbe foarte mult, dar dacă
privim schema generală prin
intermediul
acestor
retrogradării, pornind din 10
aprilie, cu inițierea deplasării
retrograde a planetei Jupiter,
continuând
cu
inițierea
deplasării
retrograde
a
planetei Pluton din 24 aprilie
și, respectiv, cu cea a lui
Saturn
din
30
aprilie,
înțelegem că jocurile devin
riscante. Dacă le lăsăm să fie
riscante atunci ele vor avea
aceeași notă și în lunile
următoare. În cuvinte mai
simple, ceea ce se întâmplă
acum, în luna aprilie, dar și o
parte din luna mai, însă într-un
alt mod, pregătește marile
schimbări care vor veni spre
noi începând cu luna iunie.
Abia atunci înțelegem cât de
bine au fost pregătite regrupările noilor segmente.
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Decada I (1-10 aprilie 2019)
Ruina îl sperie pe cel care muncește. Revoltă. Indecențe pedepsite
aspru. Se caută răspunsuri acolo unde nu trebuie. Exagerări.

DECADA NR. 10
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

15

21-31 mai

Reper negativ

28

1-10 octombrie

APRILIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
3
1
8
5, 9
2
9
4
3
1
7
4
3
6, 8
5
2
6
5
7
4
1, 10
8
5
2
9
2
10
8

Învățăm să spunem lucrurilor pe nume. Indiferență față de greșelile pe care ceilalți le fac în
mod intenționat. Confort personal obținut prin învingerea unui dușman. Nevoie de confirmare.
Intuiție științifică. Descoperiri benefice. Avem nevoie de ajutor din partea celor puternici. Suntem
deschiși către ceea ce ne îmbogățește sufletește. Descoperire interesantă. Minciuna este trecută în
planul secund. Nu avem nevoie de explicațiile celorlalți. Urmărim să descoperim secretele. Suntem
sensibil la onoruri. Ne sperie un faliment. Visare. Curaj. Inițiativă. Activitățile fizice sunt
recompensate cu un succes interesant. Omul slab are încredere în sine. Reușim pentru că ne raportăm
la modele corecte din istorie. Ambiție. Reușită bună după un efort susținut. Schimb de experiență
foarte eficient. Putere de discriminare. Cel simplu reușește să se facă înțeles. Este nevoie de umor.
Ne amintim de perioadele când am învățat mult și am uitat repede. Ne întristează anumite descoperiri.
Ne apărăm de anumite agresiuni care vină din partea anturajului. Înțelegere deficitară. Cerem
informații suplimentare. Reușim pentru că privim dincolo de suferință. Se discută despre satisfacții
sociale. Sedentarismul nu folosește nimănui. Anumite temeri sunt justificate. Confruntare. Acceptăm
darurile celorlalți, chiar dacă ele sunt oferite din poftă sau din răzbunare. Metoda de lucru se modifică.
Iubirea este supradimensionată. Trecem printr-o criză. Scopul se modifică. Suntem încurajați să ne
exprimăm pentru că lucrul acesta ne ajută să rezolvăm mari probleme personale. Ceea ce împlinim
ne rezolvă probleme de destin. Greșelile sunt, asemenea soluțiilor, existențiale. Confruntări ciudate.
Omul slab își face rău singur. Omul puternic iartă, chiar dacă suferă. Strălucire falsă. Schimb de
experiență atenuat de confortul unei vieții intime. Înțelegere care duce la diminuarea depresiei.
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Spiritul liber, atitudinea neîngrădită ne ajută să trecem dincolo de nefericire. Patima. Gândim foarte
bine în folosul celuilalt. Ne adaptăm ușor condițiilor exterioare. Răzbunările sunt criticate aspru.
Anumite direcții sunt modificate pentru că suntem nemulțumiți. Se cere o transformare rapidă. Voință
puternică. Percepție care merge dincolo de cadrul comun. Se discută despre un blocaj. Lucrurile
importante sunt analizate după eficiența sau după plăcere.
Prima decadă a lunii aprilie ne informează că multe din cele pe care le vom parcurge
de-a lungul lunii aprilie fac referire la o transformare. Ceea ce se întâmpla acum se bazează
pe un alt mesaj, pe ruină, pe revoltă, pe exagerări ori pe indecențe. Nimic din ceea ce se
întâmpla acum nu pare să ne dea vreun semnal că transformarea este elementul cel mai
important al acestei perioade. Înțelegem lucrul acesta din corelațiile care există între
decade. Corelațiile pozitive ne trimit cu gândul la finalul lunii mai, cel dominat de opoziția lui
Saturn cu Junon, aspect care ne spune că dacă ne ridicăm acum pe un piedestal bazândune doar pe simplele laude pe care le primim în prima jumătate a acestei decade atunci
ajungem să considerăm că toate aceste conflicte ale momentului sunt justificate, exagerările
sunt, în realitate, doar gesturi categorice, nu mari greșeli. De aici înțelegem că dezechilibrele
pe care le vom experimenta pe finalul lunii mai își vor avea rădăcina în unele decizii mai
puțin corecte ce apar încă de pe acum. În momentul de față nu ni se pare nimic periculos,
nu credem că lucrurile se pot construi de o așa manieră. La momentul acela, judecând
conjuncturile de atunci după corelațiile pe care respectiva decadă le va impune, adică
mijlocul lunii mai, dominată de trecerea lui Marte pe zodia Rac, ca reper pozitiv, și inițierea
deplasării retrograde a planetei Neptun, ca reper negativ, ne ducem cu gândul la o viață
interioară trăită într-un mod dezordonat acum, în prima decadă a lunii aprilie. Așadar, a ne
pregăti pentru momentul acela înseamnă a alege o viață curată, chiar dacă tentațiile sunt
mari.


6:00 sextil Lună-Jupiter
10:26 conjuncție Lună-Lilith
17:47 Luna intră în zodia Pești
19:43 careu Lună-Marte
20:28 sextil Lună-Uranus

Prima zi a lunii aprilie este o zi de ambiție. Prima sa parte va fi dominată de trecerea
Lunii pe ultima parte a zodiei Vărsător, când va avea de împlinit un sextil cu Jupiter și o
conjuncție cu Luna neagră. Apoi, în a doua parte a zilei, când va trece pe Pești va trebui să
împlinească un careu cu Marte și un sextil cu Uranus. Ecuația astrală a momentului ne
vorbește despre educație, însă face lucrul acesta într-un mod dureros, cu regrete, cu
resentimente, ca și cum lucrurile bune ne vor ajunge din urmă dacă sunt în același sector,
dar dacă le-am pierdut ele vor rămâne pierdute pe veci. De aceea ajungem la un moment
dat să devenim prea reci cu oameni care ne răspund frumos, tocmai pentru că nu înțelegem
că acest răspuns este un fel de promisiune îndeplinită, aceste persoane și-au propus de
mult timp să ne ofere astfel de soluții, răspunsuri, susținere. Dacă pe ultimul sector de tranzit
prin zodia Vărsător, Luna poate răni foarte ușor, dar fără intenție, fără a urmări lucrul acesta,
doar țintind o anumită idee sau un anumit mod de a se exprima, trecând pe zodia Pești
lucrurile se complică. Spre seară, ne vom gândi că dacă ultimele zile lucrurile au fost foarte
grele așa va fi și acum, dacă ni s-a recomandat să mergem mai departe atunci este bine să
fim ambițioși, să căutăm confortul personal, să nu acceptăm să ni se spună ceea ce trebuie
să facem ori ceea ce avem nevoie să împlinim. Va exista, în special în a doua parte a zilei,
o teamă față de anumite probleme financiare, însă ea se corectează prin speranță.
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Consolidarea acestei zile se va face prin trimiterea către ecuația astrală a zilei de 3 aprilie,
atunci când Luna se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, fără a se putea media
tendința Nodurilor, iar dinamizarea va veni prin însușirea ecuației astrale aferentă zilei de 8
aprilie, cea în care Luna se va afla din nou într-o relație bună cu Axa Dragonului, reușind de
această dată să medieze tendința Nodurilor prin Capul Dragonului. Ceea ce consolidează
acum este un fel de bun simț, de puțin care ne ajunge, dar care ne motivează să mergem
mai departe, să ne dorim mai mult, să împlinim mai multe decât știm că de la sine ni se
poate oferi. În felul acesta putem traduce schema astrală a zilei de 1 aprilie și numai așa
vom reuși să depășim anumite limite impuse de frică, de cunoaștere sau rememorarea unor
intimidări mai vechi. Nu trebuie să uităm că suntem în fereastra conjuncție Mercur-Neptun,
aspect foarte bun pentru inspirație, meditație, căutări existențiale, dar și pentru întoarcerea
la rădăcinile bunătății. Ceea ce înțelegem acum se transpune în comportament și vom putea
duce mai departe generând argumente care să susțină comportamente și mai frumoase, ori
și mai simple, ori și mai folositoare celor cărora le sunt destinate. Prin bunătatea acestei zile
reușim să învingem un adversar6b fără o luptă declarată, ci doar printr-o luptă interioară,
prin ceea ce considerăm că trebuie să folosim pentru contracție, pentru efort personal,
pentru muncă ori pentru disciplină. Careul pe care Luna și Marte îl împlinesc în seara acestei
zile, care va fi activ chiar și când Luna se va afla pe finalul zodiei Vărsător, are această
calitate a de a ne oferi argumentul cel mai potrivit pentru a ne elibera de ceea ce ne
împovărează prin înțelegere greșită. Acum lucrurile bune vin din comanda bună pe care o
dăm din minte.


9:29 conjuncție Lună-Venus
11:59 conjuncție Mercur-Neptun

Conjuncția Mercur-Neptun ne oferă o curiozitate interesantă față de problemele care
se pot rezolva rapid. Prin acest interes pe care-l avem față de soluții rapide obținem și
confirmări interesante, dar ajungem să ne și simțim mai puternici, mai încrezători, mai
liniștiți. Mercur, chiar dacă nu are un mesaj atât de bun pe zodia Pești, prin conjuncția cu
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Neptun multe lucruri frumoase se vor întâmpla. Lucrul acesta este susținut și de
corespondențele de consolidare, cele care, în primă instanță, fac trimitere către Luna nouă
din 5 aprilie, apoi, în a doua instanță, ca o confirmare a faptului că suntem orientați corect
și pozitiv, ca o încurajare în a ne întoarce către înțelegere și către pace, adică să
contracarăm prin voință proprie atracția către separare, fragmentare, despărțire, elemente
inserate în ecuația astrală a zilei de 9 aprilie. Ziua de 9 aprilie este și o corespondență de
dinamizare, deci atracția către această zonă a deciziilor categorice, poate chiar
iresponsabile, reprezintă, încă de pe acum, o mare problemă. Știm, nu este o surpriză, zona
aceasta atenționată este unul din punctele dureroase ale acestei decade. Dacă prin mesajul
sintetic al acestei decade, cel care îndeamnă la revoltă ori la exagerări, nu înțelegem prea
multe, dacă luăm fiecare zi și analizăm unghiurile în contextul în care se împlinesc, vom
vedea că atracția aceasta este foarte puternică. De aici înțelegem că ziua de 2 aprilie, dar
și celelalte două până în mijlocul acestei decade, reprezintă un fel de confirmare a lucrului
bine făcut, corect, împlinit ori confirmat. Dacă ne lăsăm în voia evenimentelor, atracția
aceasta către decizii categorice care sunt, în cele mai multe din situații, și rele, ne vor duce
către ape tulburi. Va fi prea târziu la momentul acela, spre finalul decadei, să ne gândim că
mai poate fi reparat ceva. În fața situației ne hotărâm brusc și va trebui să trăim cu această
hotărâre. Dacă suntem atenți ne pregătim din timp, facem pași mici, așa cum se întâmplă și
acum. A ne lăsa în voia emoțiilor pozitive, oricât de tare strigă celelalte, de pe malul celălalt,
este semnul că ne pregătim, că apelăm la bogăția sufletească ori că nota dominantă a
momentului nu se evidențiază prin putere, ci prin sensibilitate. Doar așa reușim să dăm tonul
unor schimbări pozitive, adică fiind deschiși către ceea ce ne îmbogățește sufletește. Dar
această conjunctură mai are o componentă. Educația, chiar și în cazul celor care nu au
apreciat-o, ne duce acum către spații mari, către idei îndrăznețe, către o nouă interpretare
a mesajului social, personal, către o nouă aprofundare a unor noțiuni. Vom observa că va fi
suficient doar să acordăm importanță unui subiect pentru ca el să se îmbogățească cu
impresii noi, cu valențe noi. Și, ca o consecință minunată a acestei deschideri, putem lega
prietenii noi în așa fel încât impulsul acesta impus decadei de conjunctura astrală a zilei de
9 aprilie, cel legat de deciziile categorice care duc la separare, să nu aibă atât de multă
putere. Prieteniile noi să fie mai puternice decât revoltele vechi.


4:23 conjuncție Lună-Neptun
4:57 conjuncție Lună-Mercur
9:55 sextil Lună-Saturn
13:31 careu Lună-Junon
15:22 trigon Lună-Capul Dragonului
16:06 sextil Lună-Pluton
18:34 careu Lună-Jupiter

Prin tranzitul Lunii ce se realizează de-a lungul acestei zile putem vorbi despre un
stelium pe zodia Pești, adică despre o relație de conjuncție la care participă patru astre.
Accentuarea acestui semn are o ambivalență interesantă. Ca și conjunctura zilei anterioare,
avem nevoie acum de confirmare, însă această confirmare nu ne va duce foarte departe,
nu vom explora atât de mult precum am făcut-o în ziua anterioară, ci doar o vom trăi. Se
păstrează în continuare acea componentă frumoasă a relațiilor de prietenie pe care le legăm
cu mesagerii, cu purtătorii intențiilor bune, însă ne vom lăsa cuprinși și de anumite îndoieli.
Jupiter, cel care de pe zodia Săgetător are în continuare activă opoziția cu Junon, trimite
raze negative către această aglomerare de planete de pe zodia Pești. Anumite semne de
îndoială nu pot fi înlăturate decât prin interiorizare, prin retragere, prin acceptarea
sensibilității în ansamblul ei, cu bune cu rele, nu doar cu emoții foarte rafinate, ci și cu mânii
mai vechi. Doar așa ne pregătim pentru un salt, doar așa reușim să ne curățăm ființa de
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ceea ce este impur. Având în fața noastră binele și răul putem decide cu ce să mergem mai
departe. Dacă suntem convinși că scăpăm de elementul negativ doar dând o comandă,
impunând răului să plece, vom vedea că ne depărtăm de realizarea acestei transformări, că
nu reușim să obținem nimic. Pentru că zona aceasta are o mare importanță existențială,
raportul acestei aglomerări de planete cu Axa Dragonului este unul care se adresează
proceselor integrative, zonelor intime, dialogului individului cu el însuși. Desigur, aici nu ne
referim la dialogul interior, cel care este considerat a fi un instrument de tortura pe care
mintea îl folosește pentru a consuma din resursele pe care individul le poate utiliza în
evoluția sa spirituală, în regăsirea sa. Dialogul interior rămâne în continuare un obstacol pe
care trebuie să-l investigăm atent. Momentul de față este asemănat mai curând cu ecoul.
Întrebarea, formulată ca idee sau trăită la nivel de stare, primește un ecou complex, poate
tot ca stare, tot ca idee, dar pe care reușim să îl integrăm într-un cadru larg, cel al vieții în
ansamblu, al acestei etape a vieții. Dacă această conjunctură nu s-ar fi produs pe zodia
Pești, nu am fi beneficiat de această extindere, dar nici de această înclinație către a merge
către adâncuri, de a aprofunda. Și corespondențele zile ne vorbesc despre acest progres,
fără a abandona proiectele mici, cele care ne-a oferit o mare satisfacție în ultima vreme. Ne
consolidăm elementele bune prin raportare la un exemplu minunat, prin acceptarea în
propria intimitate, sau în zona de confort personală a omului capabil să ofere exemple bune,
capabil să ne învețe ceva, dispus să împartă nu pentru a umili sau a se preamări, nu din
orgoliu, ci din bunătate sau din generozitate. Ziua de 4 aprilie, cea dominată de sextilul
Marte-Chiron, scoate în evidență acest curaj de a fi un exemplu bun într-o lume nebună. Pe
aceeași notă, însă având altă consistență, corespondența de dinamizare ne îndreaptă
atenția către prima zi a acestei decade. Unii dezertează, se sperie în fața acestui bine major
și în loc să accepte că prin schimb de experiență, prin permisivitate, printr-o toleranță care
să nu aibă nimic demonstrativ, care să nu-și dorească să facă fotografii atunci când întinde
mâna spre a ajuta pe cineva, viața se simplifică, nu devenim mai vulnerabil, așa cum am
crede, așa cum teama de necunoscut ne spune. Cei care nu se vor putea desprinde de
această obișnuință de a-și încurca singuri planurile nu vor fi atât de categorici în a accepta
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un exemplu bun sau o persoană capabilă să ofere în momente cheie ale vieții ceea ce avem
nevoie cu adevărat.


5:54 Luna intră în zodia Berbec
6:39 sextil Marte-Chiron
10:59 conjuncție Lună-Chiron
11:13 sextil Lună-Marte

În dimineața acestei zile Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Pești și va trece
pe zodia Berbec. Tot dimineață se va împlini și sextilul Marte-Chiron ceea ce va transforma
momentul de față într-unul de înțelegere, de acceptare sau de identificare. Înțelegem de ce
a fost nevoie în ziua de ieri un exemplu pozitiv să aibă statutul de consolidare, acceptăm că
lucrul acesta este bun pentru proiectele pe termen lung și identificăm noi soluții pe care să
le raportăm la aceeași schemă care a primit ieri statutul de consolidare. Ziua anterioară, 3
aprilie, are prin corespondență ale momentului rol de dinamizare. Consolidările de acum ne
facem prin evoluție, prin progres, prin stabilizarea pe traseul asupra căruia am lucrat în
ultima perioadă. Ziua de 7 aprilie, prin ecuația asta, aduce momentului de față un impuls
către responsabilitate, disciplină și respect, nu doar ca regulă socială, nu doar că acțiune cu
importanța socială, ci și din punct de vedere emoțional. Devenim mai calculat și mai riguroși
cu sentimentele și ni se
pare foarte important să
nu ne mai risipim atât de
mult în tot felul de
evenimente,
întâmplări
sau interacțiuni care nu
sunt deocamdată clare.
Faptul că Luna se află pe
zodia Berbec în toată
această conjunctură este
și un semn de curaj, însă
acest curaj are nevoie de
un model existențial, cere
o piatră de hotar, o
delimitare făcută prin
raportare
la
alte
conjuncturi. Dacă respectăm aceste recomandări astrale totul va fi bun și rezultatele ne vor
mulțumi cu atât mai mult cu cât vom observa că ajungem la ele fără prea mare efort. Și
schimbul de experiență va fi foarte bun iar lucrurile încep să se așeze mult mai frumos, mult
mai bine Adică avem ocazia prin aceste lucruri mici pe care le respectăm să ne depărtăm
de revoltă, să nu exagerăm și să ne mulțumim cu cât reușim să obținem. Spiritul practic cine
vine din trecerea Lunii pe zodia Berbec are această componentă personală, experimentare,
autodidacta care ne ajută să valorificăm și mai mult exemplele bune primite din partea
celorlalți.
Un alt element important al zilei de 4 aprilie este cel legată de nevoia de a face un
schimb de experiență pentru anii se confirma că suntem în zona cea bună, cea preferată,
cea pe care am ales-o după mai multe momente de încercare. Aceasta componentă a zilei
ar putea să treacă în cazul oamenilor slabi înaintea celorlalte, chiar dacă ele sunt foarte
importante. Confortul, bucuria de a avea parte de câteva lucruri foarte simple îi face pe unii
să creadă că au reușit să găsească soluția tuturor problemelor. Chiar dacă se gândesc în
felul acesta, ar trebui să fie foarte atenți cum anume realizează schimbul de experiență, cum
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anume își argumentează ceea ce oferă, ceea ce dau, ceea ce îi rup din ce le aparține.
Oamenii falși, care doar simulează anumite trăiri vor reuși să treacă în zona ființelor eficiente
și vor rămâne mulțumiți cu ceea ce cred că au reușit să producă, să impresioneze, să
genereze. Vor vedea că la începutul lunii octombrie vor primi răspunsul foarte clare de la
cei cu care au interacționat acum și pe care au încercat să-i manipuleze în felul acesta.
Răspunsul de atunci nu va fi unul bun, cu atât mai mult cu cât la momentul respectiv vom
avea nevoie de multă protecție, de o forță care să amortizeze căderea, decada întâi a lunii
octombrie fiind dominată de unghiuri foarte tensionate.


11:47 Lună nouă
21:00 careu Lună-Saturn

Corespondențele acestei zile fac trimitere către o experiență a vieții care a mai fost
invocată și altădată și, dacă se găsește din nou în recomandările de acum, înseamnă, fie
că este foarte importantă, fie că a existat o presiune prea mare ca exemplele anterioare să
nu fie luate în considerare și acum, când această presiune s-a diminuat puțin, ne întoarcem.
5 aprilie se consolidează prin ecuațiile astrale aferente zilelor de 6 și respectiv 8 aprilie.
Corespondențele de consolidare face trimitere către ziua de 2 aprilie, ceea dominată de
conjuncția Mercur-Neptun. Dacă lucrurile s-ar fi construit altfel, dacă aceste corespondențe
ar fi fost prezentate invers atunci ar fi avut un înțeles foarte clar pentru omul comun. Așa,
înțelegem că 5 aprilie, ziua în care se împlinește faza de Lună nouă, este una foarte
complexă. Ne consolidăm experiențele prin drame, dar nu oricum, ci prin cele care ne duc
spre un progres existențial, prin probleme pe care le aprofundăm pentru a le înțelege și, în
mod obligatoriu, pentru a le depăși, și ne lăsăm în voia unor intuiții spectaculoase care de
această dată nu mai sunt și periculoase precum au fost în zilele anterioare. Există o notă
dominantă care vine dintr-o zonă a spiritului și la care, după cum știm, omul comun nu prea
are acces. Cel care s-a interesat de lucrurile acestea, dar nu le-a arătat celorlalți nimic, fac
parte din categoria oamenilor speciali care vor beneficia acum de întâlniri speciale, de
recomandări bune, de o ușoară simplificare a notei generale, în așa fel încât tensiunea care
vine din careul Lună-Saturn (cea care duce către întârziere, către inhibiție, zăpăceală sau
uitare) să nu-i afecteze.
Luna nouă care se împlinește în mijlocul acestei zile ne vorbește despre puterea de
discriminare. Zodia Berbec nu a excelat niciodată la acest capitol, dar dată fiind situația
prezentă, adică maniera complicată ori agitată de rezolvare a problemelor specifică primei
decade a lunii aprilie, zodia aceasta poate fi evidențiată dacă, în analiza faptelor proprii, se
urmărește depășirea nervozității, poate chiar refuzul acelor impulsuri care ne îndeamnă să
ne gândim doar la ceea ce este rău, doar la durerea provocată, doar la gravitatea unor fapte.
Sunt și lucruri frumoase care trebuie împlinite și toată această inițiativă, tot acest curaj ori
libertate de expresie ce ne vine din jur nu are limită pentru zodia Berbec. Astfel, suntem
încurajați să fim mai puternici, mai responsabil, dar să fim și mulțumiți că trebuie să ne
comportăm în felul acesta. Este adevărat, unii vor privi toată această situație complicată prin
jovialitate ori poate chiar prin umor, însă nu înseamnă că destinderea pe care o afișează
este și folositoare, ea fiind doar conjuncturală. Deasupra tuturor rămâne independența de a
alege să facem într-un anumit fel, să preferăm anumite persoane, să ne opunem ori să
toler[m. Doar așa reușim să evadăm dintr-un spațiu periculos, marcat de constrângere, de
amintirea unor situații care au fost depășite doar prin nervozitate, dar care acum cer o altă
abordare.
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1:49 careu Lună-Axa Dragonului
2:35 sextil Lună-Junon
2:49 careu Lună-Pluton
5:12 trigon Lună-Jupiter
10:13 sextil Lună-Lilith
16:03 Luna intră în zodia Taur
19:07 conjuncție Lună-Uranus

În contextul decadei momentul de față nu ne îndeamnă către anumite direcții pe care
să le consolidăm, nu avem urgențe pe care să le transformăm în elemente solide, adică să
ne consolidăm pentru că următoarele experiențe pe care le vom avea se vor baza mult pe
acesta. Suntem liberi, poate mult prea liberi față de câtă putere avem în acest moment, dar
dacă aceasta este direcția astrală, să o urmăm. În noaptea de 5 spre 6 aprilie Luna își va
definitiva careul la Axa Dragonului apoi va trece prin mai multe unghiuri, multe dintre ele
bune, dar și unul negativ cu Pluton, prin care ni se oferă posibilitatea de a trece dincolo de
aparențe, de a nu răspunde la agresivitate tot cu agresivitate, de a face un pas înapoi atunci
când ne aflăm în fața unui
obstacol. În a doua parte
a zilei Luna și va încheia
tranzitul sau prin zodia
Berbec și va intra pe Taur.
Prin această nouă poziție
oamenii dovedesc un
comportament foarte bun
în încercarea de a
transforma, de a munci,
de a fi mai serioși și de a
respecta. Dar în seara
acestei zile va trece și prin
conjuncția cu Uranus,
ceea ce nu este un lucru
bun. Asta înseamnă că
toate aceste elemente de
consolidare personală, nu
socială sau astrologică,
vor
veni
spre
noi
începând cu seara zilei
următoare, după ce Luna
și Venus își vor definitiva
sextilul lor. De altfel, nici
ziua următoare, 7 aprilie,
nu are o corespondență de consolidare. Asta înseamnă că nota generală de acum oscilează
între mai multe direcții pe care le-am experimentat în ultimele două zile. Ziua de față, 6
aprilie, ne încurajează să mergem mai departe prin anularea unei înțelegeri, a unui contract
păgubos, a unor elemente negative care au frânat unele demersuri, care au întârziat, care
au adus prea multă ceartă într-un context în care ar fi putut să se desfășoare mult mai
simplu. Dacă momentul de față ne ajută să înțelegem mai multe despre suferință, pentru că
avem curajul să o privim în față, ziua următoare va fi mult mai generoasă în înțelesuri, tocmai
pentru că aceasta are o corespondență de dinamizare cu ziua de 4 aprilie, cea dominată de
sextilul Marte-Chiron. În cuvinte mai simple, pe 6 aprilie vom fi nebunatici, dinamici,
revoluționari, vom încerca să schimbăm ordinea lucrurilor, să arătăm că putem să înțelegem
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mai multe despre ceea ce am experimentat, chiar dacă până la urmă nu ajungem la ceea
ce ne dorim. Va fi nevoie și de participarea celorlalți, măcar sub forma unui răspuns, sub
forma unei explicații, dacă nu în mod concret cineva să pună umărul la un demers de-al
nostru și să îl ducă foarte aproape de linia de sosire. Cei care, de felul lor, sunt mai sensibil
vor vedea că 6 aprilie îi face sedentari, indiferenți la nevoile celorlalți, adică se sperie prea
ușor de ceea ce nu pot împlini. Este adevărat, toată această presiune pusă pe individ îl
îndeamnă pe acesta să vorbească mai mult despre satisfacții sociale și de aici pot veni și
anumite schimbări în zona publică realizate prin coalizare. Lucrurile acestea sunt însă
izolate, adică le vom vedea doar în cazul oamenilor care se înțeleg bine, care au unii cu
ceilalți o rezonanță specială, care reușesc să treacă foarte ușor peste anumite orgolii pentru
că urmăresc reușita grupului, iar reușita personală să vină din merite pe care le obțin pentru
comunitate. Ceilalți, care au demonstrat până acum că sunt egoiști, se vor încadra perfect
în deviza generală a acestei decade, cea care ne vorbește despre ruină sau despre
exagerări. Nici după ce Lună va trece pe zodia Taur, semn de stabilitate și consolidare, nu
vor reuși să se echilibreze pentru că trecerea acestui astru prin conjuncția cu Uranus va
aduce schimbări neașteptate, prea multă instabilitate în comparație cu nevoile pe care le
avem acum, deci complicații și mai mari pentru rezolvarea cărora este nevoie de resurse
suplimentare. Asta înseamnă că 6 aprilie este o zi dinamică, dar nu în mod haotic, ci pentru
a duce mai departe o ambiție personală, un deziderat, chiar dacă în momentul de față nu
știm dacă este bun sau rău. Vom avea acest discernământ în ziua următoare, pe 7 aprilie,
când se va împlini și sextilul Mercur-Saturn.



12:02 sextil Mercur-Saturn
19:01 sextil Lună-Venus

În mijlocul acestei zile se va definitiva sextilul Mercur-Saturn, cel care a fost activ încă
de la începutul acestei decade. Acesta va face referire la o înțelegere nouă, particularizată,
simplificată, a demersurilor care au reușit să treacă din luna aprilie și care s-au menținut
active și acum. Vorbim, așadar, despre unele confirmări în mare parte neplăcute, despre un
idealism pe care l-am folosit împotriva propriei persoane, împotriva propriului grup de
apartenență, despre o conștientizare apăsătoare care ne duce la un rezultat foarte bun, la
maturizare, la a înțelege cât de important este ca din când în când să acceptăm că trebuie
să trecem printr-un proces de revizie, să facem o sortare a idealurilor, a ambițiilor sau poate
chiar a persoanelor. În momentul de față lucrul acesta nu ni se pare foarte periculos pentru
că primește suportul ecuației astrale aferente zilei de 4 aprilie. Această relație minunată
dintre Mercur și Saturn nu poate escalada toate problemele pe care le-am avut în ultima
perioadă pentru a le valida prin nota lor generală, prin dramatismul lor, pentru că beneficiază
de o atenție specială din partea unui factor de corecție. Acest factor de corecție poate fi o
idee bună care a fost ignorată și de care acum ne amintim brusc, o persoană mult mai
echilibrată, mult mai pricepută care ne iese în cale și ne ajută dezinteresat, cu cele mai bune
intenții. Acesta este norocul zilei de 7 aprilie și numai în modul acesta putem să trecem
dincolo de limitele impuse de nota generală. Dar, ca multe situații pe care le analizăm aici,
se impune o condiție. Va trebui să fim suficient de flexibili încât să acceptăm acest dar, să
primim ceea ce ni se oferă, să ne străduim în a înțelege toate ideile ori succesiunea lor și
să nu intervenim prin nicio formă de refuz.
Dacă ziua anterioară a fost puțin mai generoasă la capitolul experimentare, acum
mai trebuie să dovedim doar că faptele de până acum nu au fost rezultatul hazardului, nu
am făcut doar pentru că așa ni s-a spus, nu ne-am ascuns în spatele deciziilor celorlalți.
Așadar, 7 aprilie, în contextul acestei decade, devine o zi a deciziilor și prin hotărârile de
acum reușim să ne ținem departe de un comportament agresiv, de revolta care ne va duce
la gesturi exagerate.
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Spre seară, când Luna va trece prin sextilul cu Venus vom înțelege că multe din cele
pe care le-am trăit până acum au și o componentă frumoasă. Vom înțelege că intențiile celor
cu care am interacționat nu sunt cele pe care le-am criticat atât de mult în ultima perioadă,
ci sunt intenții bune care fie nu au fost înțelese corect, fie nu au fost suficient de bine
argumentate pentru a ne fi mult mai accesibile și conținutul lor. Aspectele cele mai rele ale
acestei zile vin tot prin intermediul darurilor, prin intermediul celor care se opresc din drumul
lor pentru a ne privi, sfătui, dar să nu primim darurile celor care ni le oferă din poftă, lăcomie
sau răzbunare.


0:45 sextil Lună-Neptun
5:57 trigon Lună-Saturn
7:02 sextil Lună-Mercur
10:11 sextil Lună-Capul Dragonului
11:26 trigon Lună-Pluton
19:04 careu Lună-Lilith

8 aprilie este una dintre cele mai interesante zile ale acestei decade pentru că aduce
drept corespondența de consolidare
o legătură foarte specială între
prima zi a acestei decade și ultima,
iar ca o corespondență de
dinamizare 5 aprilie, cea în care s-a
împlinit Luna nouă. Asta înseamnă
că avem acum puterea de a
sintetiza, dar și o viziune de
ansamblu asupra întregii perioade,
ceea ce înseamnă o modificare a
metode de lucru, o mai caldă
apropiere de nevoile celorlalți, de
ceea ce încurajează, de ceea ce ne
ajută să înțelegem mai bine de ce
trebuie să știm lucrurile acestea, cât
de importante sunt pentru noi și cum
vor putea fi valorificate în momentul
în care, interpretate, se întorc
asupra celorlalți ca niște rezultate
ori concluzii practice. Ziua de 8
aprilie are un singur aspect negativ
(careul Lună-Luna neagră), împlinit
spre seară. Toate celelalte sunt
benefice, ba mai mult, Luna,
trecând pe ultimul sector de tranzit
al zodiei Taur, va media tendința
Nodurilor prin Capul Dragonului ceea ce aduce un moment special de încurajare, de
evoluție, de progres și vindecare. Orice problemă care apare în spațiul acestei zile poate fi
soluționată prin dialog, iar dacă acesta este refuzat, poate fi soluționată prin analiză, prin
muncă, prin seriozitate. Cel care își va pierde interesul pentru analiză, muncă și seriozitate
își va pierde acest privilegiu de a înțelege că nu totul se bazează pe vorbe, că nu
întotdeauna ceilalți trebuie să ne rezolve problemele, chiar dacă sunt foarte interesați de
acest aspect, vor să facă lucrul acesta și se pricep. 8 aprilie este și o zi în care ne întâlnim
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cu răutăți gratuite, îmbrăcate în haine de sărbătoare, cele care vin spre noi cu intenții
cosmetizate, dar comentate în așa fel încât să sune foarte frumos.
Un alt element important al acestei zile este dat de înțelegerile pe care le avem față
de situațiile pe care le parcurgem de câteva luni. Faptul că Luna mediază acum tendința
Nodurilor nu este un lucru obișnuit. Peste Coada Dragonului se află acum doi malefici,
Saturn și Pluton, iar Luna nu poate acum să anuleze mesajul care vine din partea acestora.
Astfel, ea mediază doar o problemă de inițiativă, de evoluție, de progres. Va trebui să mai
treacă ceva timp pentru ca Lună să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului
pentru a reuși să înțelegem foarte bine și care este mesajul malefic al acestor astre care ne
agresează acum amintirile, trecutul, înțelegerile mai vechi. Asta înseamnă că dacă unii vor
simții pe 8 aprilie că vor să accelereze puțin procesul de lucru și nu pot, să nu caute vinovați
în jur, ci să aștepte aproximativ două săptămâni, adică până când Luna va media tendința
Nodurilor prin Coada Dragonului, eveniment care se va consuma în prima zi a ultimei
decade, pe 21 aprilie, pentru a înțelege că participăm la un mecanism social mult mai
complex. Cel care va accepta lucrul acesta va vedea că greșelile sale se soluționează foarte
repede, că poate studia mai mult, că poate cădea la înțelegere cu oameni cu care de la
începutul decadei și până acum au fost în conflict, poate adopta o metodă care nu este
specifică, pe care și-o însușește de la alții, deci care nu este impus. Pentru ca lucrurile
acestea bune să ne fie accesibile va trebui, prin voință proprie, să renunțăm la orgoliile care
ne spun că doar ceea ce facem noi este foarte bun, doar ceea ce știm trebuie respectat.


0:14 Luna intră în zodia Gemeni
1:21 opoziție Jupiter-Junon
5:28 sextil Lună-Chiron
11:12 conjuncție Lună-Marte

Prin evenimentele acestei zile intrăm din nou într-un con de umbră, suntem din nou
supuși unor mari presiuni sociale din care înțelegem că nota conflictuală este singura care
ne poate scoate din încurcătură. Dacă ar fi să urmărim doar conjuncturile astrale am ajunge
la concluzia că momentul de față are doar această componentă, însă lucrurile sunt mult mai
complexe. Corespondențele aferente acestei zile ne arată că a doua zi a acestei luni, 2
aprilie, dominată de conjuncția Mercur-Neptun, reprezintă, deopotrivă, atât un element de
consolidare, cât și unul de dinamizare. Așadar, dacă am avut impresia de-a lungul acestei
decade că nota agresivă se accelerează gratuit, că oamenii caută să se rănească fără motiv
practic, doar de plăcere ori din invidie, că unii dintre ei chiar caută răspunsuri acolo unde nu
există, dacă ni s-a părut că omul slab își face rău singur, va trebui să privim cu mare atenție
conjuncturile acestei zile pentru a înțelege că unele conflicte trebuie să se consume ca atare
pentru că în felul acesta avem parte de un drenaj social, de o purificare de grup. Opoziția
lui Jupiter cu Junon este un aspect activ de mult timp, ceea ce îl face și foarte intens. Prin
această relație înțelegem de ce omul puternic poate de fiecare dată să o ia de la capăt ori
să ierte un conflict după ce acesta s-a stins. Omul slab va duce mai departe toate aceste
gânduri de revoltă sperând că revolta aceasta va fi înțeleasă și acceptată, va fi tolerată ori
că nemulțumirea sa va fi privită de ceilalți ca un semn de superioritate. Pentru mulți,
superioritatea obținută prin agresivitate, prin distrugerea sau prin revoltă reprezintă
elementul definitoriu al momentului. Pentru că acest unghi a fost activ de ceva vreme, nu
trebuie să ne amăgim de soluțiile superficiale ori de cele de compromis. Cei care vor fi
agresivi acum când opoziția cu pricina este cea mai intensă, au arătat că pot fi agresiv și pe
alte conjuncturi care nu au această notă. Le stă în fire să preschimbe totul după chipul și
asemănarea lor. A fi un spirit liber înseamnă a ne depăși această plăcere pentru dezordine,
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a trece dincolo de anumite îngrădiri, a fi curajos crezând că speranța nu este apanajul omului
naiv, ci un instrument de lucru de care se folosește cel puternic.
Ceea ce, la începutul acestei decade, era nevoie de confirmare, acum se transformă
într-o certitudine și numai prin această certitudine omul simplu crește în ochii celorlalți, dar
și în relația cu sine se va simți mai puternic, mai rezistent la presiuni. Aceste presiuni vor fi
conștientizate mult mai bine în următoarea zi, adică în ultima zi a acestei decade când
Jupiter își va iniția deplasarea retrogradă. Cea mai mare parte din această zi va fi static pe
zodia Săgetător, ceea ce ne aduce o experiență interpretată greșit, concentrată doar pe
lipsuri, pe eșecuri, pe întârzie. Dar nu este întâmplător că aceste corelații ne îndreaptă
atenția către a doua zi a lunii aprilie. Ziua următoare va fi dominată de conjuncția VenusNeptun deci încă de pe acum suntem încurajați să ne aducem în centrul atenției nevoile
reale, cele dictate de conștiință, de suflet. 10 aprilie nu va avea o corespondența de
consolidare, dar va avea o corespondență de dinamizare care confirmă toate aceste nevoi
neobișnuite pe care le avem în momentul de față: ziua de 8 aprilie. Așadar, un om slab își
va trăi ziua de 9 aprilie prin nevoia de a ieși din cadrul cunoscut, chiar și prin revoltă,
amintindu-și de ceea ce lipsește, de oameni care au trădat, de lipsuri, de dezamăgiri, dar
de a găsi și soluții bune pentru toate aceste probleme. Cei puternici se uită înainte și înțeleg
că experiențe nefericite nu sunt acum decât eliberări de energii rele, cele cu care nu mai
putea conviețui. Așa ajung să se bucure de ceea ce va veni, dar, deopotrivă, să fie suficient
de pregătiți ca următoarele episoade să nu îi dezamăgească pe nimic. Dacă sunt grele să
rămână așa. Dacă sunt bune să le accepte pentru a se înnobila.


4:19 trigon Mercur-Capul Dragonului
7:47 careu Lună-Venus
7:55 careu Lună-Neptun
9:12 conjuncție Venus-Neptun
11:46 careu Soare-Saturn
13:03 sextil Lună-Soare
17:41 careu Lună-Mercur
20:00 Jupiter intră în mers retrograd
20:25 opoziție Lună-Jupiter
22:00 conjuncție Lună-Junon

Ultima zi a acestei decade este cea mai bogată în evenimente astrale, dar nu este și
cea mai importantă a intervalului pe. Am văzut că pe linia corespondențelor o importanța
majoră o are ziua de 8 aprilie, cea care reprezintă pentru momentul de față o corespondență
de dinamizare. Unghiurile care se împlinesc acum ne vorbesc despre condițiile pe care
trebuie să le îndeplinim pentru a ne adapta la o nouă viață, pentru a fi mai puternici ori mai
rezistenți în fața unei presiuni, a unei iluzii, pentru a fi mai mulțumiți cu ceea ce trăim și mai
împăcați cu ceea ce avem. În egală măsură, oamenii slabi se vor folosi de conjuncturile de
acum pentru a aproba că pot trece foarte ușor peste ceea ce este important pentru ceilalți.
Luna se află deja în a doua sa zi de tranzit prin zodia Gemeni și va avea de împlinit acum
mai mult unghiurile rele decât bune. Asta înseamnă că argumentul steril bazat doar pe
informație nu ne folosește acum. Cine se va susține doar pe această direcție și va anula
multe din direcțiile pozitive pentru că se va uita în altă parte, nu va fi atent la spectacolul
momentului. Vor considera că lucrurile minore sunt cele mai importante, vor totul pentru a fi
crezuți, pentru a-și dovedi puterea în fața celor mici și neînsemnați, pentru a fi crezuți că
sunt acum într-un mare moment de dramă. Desigur, nu aceasta este nota definitorie a zilei.
Pentru că Mercur se află într-o relație foarte bună cu Axa Dragonului, dar nu va reuși să
medieze tendința Nodurilor, iar Venus trece prin conjuncția cu Neptun, suntem pe punctul
de a înțelege care sunt motivele pentru care am fost atât de mult criticați, care este cadrul

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

157

general care ne-a permis să atingem o anumită performanță. Primul lucru la care ne vom
gândi va fi dat de faptul că nu am respectat etapele de lucru, că am întârziat, că am fost
reținuți, că am înțeles greșit care este scopul demersului, că nu am făcut ceea ce trebuie la
timp. Apoi, vom vedea că mai sunt și alte explicații, cele date de incapacitate de a atinge o
performanță, de a ne situa la nivelul așteptărilor, de a fi inspirați, sensibili, bogați, inteligenți
sau înzestrați cu capacități psiho-emoționale speciale. Totul este solid, riguroas, iar dacă
vom respecta aceste condiții legate de raportare la un exemplu bun, vor fi și foarte bune.
Asta înseamnă că lucrurile importante ale momentului vor fi analizate după eficiență sau
după plăcere, dar nu oricum, ci vor fi tot timpul raportate la un cadru foarte larg, adică trebuie
să răspundă la întrebarea: “La ce-mi folosește?”. Cei care sunt mai sensibil din fire vor
considera că toată această determinare, toată această energie debordantă le-ar fi prins
foarte bine în ziua de 8 aprilie. Însă lucrurile nu sunt așa de simple cum gândesc ei.
Corespondențele acestui an sunt mult mai importante decât intensificările impuse de
anumite conjuncturi astrale. Pentru a evita o segmentare avem nevoie să menținem tot
timpul o pânză de păianjen deasă, perfect întreținută, rezistentă și întinsă între repere care
să nu ne suprasolicite și nici să ne consume inutil din resurse. Dacă această determinare
de acum ar fi fost foarte prezentă și în ziua de 8 aprilie, toată viziunea de ansamblu ne-ar fi
zăpăcit, am fi fost motivați să ne schimbăm idealul considerând că împlinirea destinului se
face doar prin schimbare. Faptul că lucrul acesta nu s-a întâmplat atunci ne ajută să
înțelegem mult mai bine că faptele făcute până acum au o notă bună și aceea trebuie dusă
mai departe.

Retrogradarea lui Jupiter care va începe acum și se va termina pe 11 august aduce
acestui interval sentimentul că în orice situație va trebui să facem mai mult, să oferim mai
mult, poate chiar să sacrificăm din ceea ce avem pentru ca demersurile în care ne implicăm,
relațiile pe care le avem să trăiască mai mult. De această dată retrogradarea lui Jupiter se
referă la ceea ce este nevoie să recuperăm din ceea ce nu am făcut de la începutul anului
și până acum, nicidecum la a suplimenta. Gândul de a suplimenta va fi, din fericire, specific
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doar zilei de 10 aprilie. În următoarea perioadă vom vedea că suplimentarea nu este cea
mai bună soluție.
Așadar, prima decadă a lunii aprilie ne vorbește despre ceea ce putem pierde. Unele
lucruri vor fi pierdute prin atenție, altele prin diferență, însă vor fi și situații care au fost clare
de-a lungul acestei decade și ne vor fi clare și în următoarele luni, până pe 11 august când
Jupiter își va reveni la mersul direct. Pentru mulți retrogradarea lui Jupiter va fi o mare
pedeapsă pentru că au fost niște leneși de la începutul anului și până acum. Au exagerat
atunci când nu au primit ce au cerut, iar această pregătire a retrogradării lui Jupiter, toată
această prim[ decadă a lunii aprilie, nu a făcut decât să arate comunității ori să le arate celor
în cauză că această comportare nu este potrivită. Acest individ va crede că tocmai munca
îi distrage atenția de la lucrurile importante și prin absența plății, a recompensei preocuparea
aceasta îl duce la ruină. Va fi convins că dacă ar fi renunțat la această atenția acordată
problemelor comune, sarcinilor cotidiene, ar fi putut fi mai viclean, mai bogat prin
conservare, mai prezent în situațiile delicate pentru a evita penibilul cu care va trebui să
conviețuiască din 10 aprilie până în 11 august. Corespondențele acestei decade sunt
simple, dar concentrate. De aici înțelegem că mesajul acestei decade nu ne suprasolicită,
ci noi singuri ne suprasolicităm, noi singuri ne facem probleme prin modul cum alegem să
interpretăm lucrurile simple.
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Decada a II-a (11-20 aprilie 2019)
Reperele se schimbă. Acces la putere. Subiectivitate periculoasă.
Deschidere către nou. Avantaj din asocieri noi.

DECADA NR. 11
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

26

11-20 septembrie

Reper negativ

27

21-30 septembrie

APRILIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
13, 17
11
12,14,18,19
11, 15, 18
12
19
13
11, 15
11, 17
14
19
13, 16, 19
15
12
16
15
18
17
11, 14
11, 20
18
12, 17
11, 12, 14
19
15
20
18

Se pune ordine în gândire. Tensiunile au o soluție. Vorbim despre viața privată ca și cum am
vorbit despre un standard. Deposedarea de bunuri este o realitate peste care nu mai putem trece.
Originalitate. Teamă de sărăcie. Imaginația este folosită ca un instrument de lucru. Griji față de un
om drag. Se merge pe constrângere. Apar modificări în domenii noi. Iritare. Neîmplinirile sunt
evaluate strict. Seducție. Inconștiența ne vorbește despre durerea oamenilor singuri. Există afaceri pe
care nu le putem înțelege. Este nevoie de rațiune și de argumentație. Devenire periculoasă. Acces la
informații noi. Dureri ascunse. Teamă de a nu fi descoperit. Insecuritate. Învățăm ușor de la alții. Se
trece peste o recomandare. Nevoie de protecție. Progres. Se scrie o nouă pagină în istoria personală.
Avantaj prin schimb de experiență. Conflictele pot fi rezolvate ușor. Reflexie. Subiectivitate. Un
obstacol este doborât, dar altul se ridică pentru că nu suntem atenți la ceea ce este important. Egoism
mascat. Tranziție. Griji față de muncă sau față de îndeplinirea unor sarcini. Experiență dificilă. Regret.
Suntem preocupați de ceea ce nu ne aparține. Complicațiile emoționale ne țin departe de o situație
favorabilă. O descoperire ne pune în dificultate încrederea în sine. Suntem preocupați de o moștenire.
Avem acces la intuiție. Activități intense. Preocupări față de competiție. Judecăm totul după un
avantaj. Nevoie de securitate. Fragmentare. Tulburările emoționale se văd mult mai bine în acțiunile
dinamice. Situațiile constructive sunt preferate. Înțelegerile greșite sunt ascunse mult mai ușor. Se
intensifică o durere. Aventuri ciudate. Dispreț față de munca celuilalt. Se pune la cale un plan de
bătaie. Apar mici întârzieri care afectează planurile pe termen lung. Ceea ce este favorabil este și
plăcut sau util. Drepturi judecate greșit. Privilegii afectate de minciuni. Se intensifică o nedreptate.
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Judecăm faptele celorlalți prea aspru. Revoltă. Sensibilitatea este analizată în funcție de calitatea unor
întâmplări recente. Tranziție obositoare. Prea multă agitație. Faptele mici creează nesiguranța.
Greutățile sunt judecate în funcție de intențiile celorlalți. Dramă. Partenerii nesinceri am mai multă
putere. Apar fluctuații ale bunurilor. Câștigăm doar prin luptă. Se anunță o schimbare. Se pune prea
mult accent pe vorbe. Se evidențiază elemente mai vechi care erau pe vremuri dominante. Se
stabilește un preț pentru orice. Se consideră că totul poate fi vândut și cumpărat.

A doua decadă a lunii aprilie ne pregătește pentru schimbarea care va veni spre noi
începând cu ultima zi a acestei decade, când Junon va trece pe zodia Rac. Acum parcurgem
ultima etapă dintr-un demers care a debutat cu trecerea lui Junon în pe zodia Gemeni din
11 februarie. Pregătirea aceasta urmărește, atât prin repere pozitive cât și prin cele
negative, ceea ce se va consuma în
ultimele două decade a lunii
septembrie. Ca reper pozitiv va fi a
doua decadă a lunii septembrie, când
Saturn își revine la mersul direct, când
va face lucrul acesta din postura de
conjuncție cu Coada Dragonului,
moment foarte delicat care va avea cu
decada de față o legătură tot prin
elementele pozitive, însă la momentul
acela nu ca perspectivă, ci ca
întâmplări consumate deja. Fiecare
dintre aceste două decade reprezintă
una pentru cealaltă un reper pozitiv.
Relația bună a lui Junon cu Capul
Dragonului, dar dintr-un alt semn, de Fecioară, va fi la momentul respectiv un element care
ne va încuraja spre noi relații, dar în special către evaluarea acelor probleme care ne-au
provocat pierderi de imagine. Planurile pe care le vom face atunci își au rădăcina în ambiție
sau în orgolii care prind contur în decada de față. Așadar, aceste direcții importante dacă
se sprijină pe ambiția de a construi mai mult deși baza nu a fost încă suficient de bine
consolidată, ne duc spre repetarea unor greșeli ori ne expun unor pericole și mai mari. De
aceea, avem nevoie acum să fim atenți la aceste repere pozitive, să urmărim măsura,
condescendența și mulțumirea față de cât avem acum. Doar așa ne echilibram, doar așa
rămânem în echilibrul simplu pe care îl vom obține de acum și până la toamnă.


0:44 sextil Mercur-Pluton
1:58 trigon Lună-Lilith
6:28 Luna intră în zodia Rac
9:46 sextil Lună-Uranus
11:46 careu Lună-Chiron

În noaptea de pe 10 spre 11 aprilie se va definitiva sextilul Mercur-Pluton aspect
foarte bun și important pentru îndemnul la responsabilizare specific acestei decade.
Dimineața, Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Gemeni și va intra pe domiciliu de
unde va trimite raze pozitive către Uranus și negative către Chiron. Pe 11 aprilie ne punem
ordine în gânduri, ne întoarcem către dimensiunea privată a vieții pentru a găsi acolo tot
ceea ce credem că ne poate face mai buni, mai puternici sau mai pregătiți pentru provocările
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acestui interval. Nu trebuie să uităm că suntem în continuare în fereastra careului SoareAxa Dragonului, aspect care atrage și pe cei doi malefici din Coada Dragonului în ecuație.
Unii se vor preocupa pe 11 aprilie de bunurile pe care le-au pierdut, de descoperirea intrigilor
sau, mai exact, de identificarea mecanismului intrigilor care au produs deja efecte și care
nu au fost înțelese așa cum trebuie în decada anterioară. În privința corespondențelor,
decada anterioară a fost puțin mai simplă și judecata de asemenea. Decada de față ne
aduce în fața unor provocări pe care trebuie să le abordăm cu responsabilitate. Astfel, prima
zi a acestui interval are drept corespondență de consolidare două ecuații astrale, cele
aferente zilelor de 13 și, respectiv, 17 aprilie. Dinamizarea se face prin orientarea către mai
multe ecuații astrale ceea ce face ca momentul de față să fie foarte intens. Așadar, amintim,
pe lângă informațiile indicate mai sus, și un neastâmpăr integrat momentului, dar nu pentru
că avem prea multă energie, ci pentru că există o lăcomie pe care nu am rezolvat-o. Aceasta
ne îndreaptă către problemele celorlalți și ne face mai curioși față de ceea ce îi afectează
pe oameni, îi compromite, către ceea ce le-ar putea spori confortul personal, ascunde mai
bine faptele rele, i-ar duce către o subiectivitate plăcută, dar și către a accepta că viciul este
atât de periculos cât ni se spune, că avem multe de învățat și din explorarea lui. Această
lăcomie ne spune că nu avem tot ce ne trebuie acum pentru a ne desfășura și de aceea
trebuie să revenim la bunul altuia, să cerem ajutor, să stabilim planul unor asocieri pe care
le vom definitiva abia la toamnă. Dacă am fi puțin mai atenți, am vedea că lucrurile acestea
nu sunt chiar așa. Retrogradarea lui Jupiter de pe zodia Săgetător, planetă care este în
continuare în fereastra opoziție cu Junon, aduce această confuzie și îi face pe oamenii care
au fost lene și până acum să creadă că numai cu ajutorul celorlalți se pot descurca. Este, în
ultimă instanță, și o formă de anulare, de deposedare, de desconsiderare de sine. Relația
bună pe care Mercur și Pluton o împlinesc acum arată tocmai că teama de sărăcie nu este
reală pentru că bunurile de care avem nevoie ne stau la dispoziție și nu sunt deloc puține.
Pentru a le folosi trebuie să îndeplinim o singură condiție, să nu fugim de sine, să avem
încredere în calitățile pe care le deținem, să facem un minimum de efort pentru a înțelege
că ceea ce avem este tot ceea ce ne este necesar.


7:10 careu Mercur-Jupiter
12:33 careu Soare-Capul Dragonului
13:11 trigon Lună-Neptun
18:02 trigon Lună-Venus
18:02 opoziție Lună-Saturn
18:07 sextil Venus-Saturn
21:22 conjuncție Lună-Capul Dragonului
22:04 Primul pătrar
23:00 opoziție Lună-Pluton

Unghiurile care se împlinesc limitează puțin intuiția. Dacă în ziua anterioară am
considerat că ne putem extinde către intimitățile celorlalți, către bunurile lor, către ceea ce
dețin și știu să facă, acum ajungem în fața unui obstacol, ne lovim de primul lucru pe care
nu-l putem depăși și pe care nu-l putem împlini nici măcar cerând ajutorul. Împlinirea careului
Soarelui la Axa Dragonului este, înainte de toate, un semn de conștientizare. Este foarte
posibil ca momentul acesta să ne facă mai triști decât am fost în zilele anterioare și am
ascuns, dar nu înseamnă că tristețe aceasta ar putea să producă efecte. Unghiurile bune
ale momentului trec în fața celorlalte unghiuri rele, devin soluții miraculoase sau duc mai
departe demersuri care ne îmbunătățesc starea de confort, așa cum ne dorim. Cu toate
acestea, după cum ne spun și corespondențele de consolidare, ceea ce s-a întâmplat
anterior trebuie ținut minte, trebuie scris într-o agendă, consemnat ca un element de
colecție. Prima zi acestei decade, care ne-a oferit atât de multe posibilități de dinamizare,
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dar ne-a oferit și o lecție importantă
de autocunoaștere, va face acum
casă bună cu o altă formă de
conștientizare, cea care vine din
sextilul Venus-Pluton și transformă
plăcerea de a fi tentat, de a
îmbrățișa viciul, într-o formă de
prudență. Ne vom comporta ca și
cum ceea ce ne-a speriat până
acum devine un fel de obstacol, de
barieră dincolo de care nu trecem
pentru că știm ceea ce există acolo.
Careul Mercur-Jupiter, cel
care a fost activ și pe finalul decadei
anterioare, ne vorbește despre o
constrângere pe care o putem
depăși făcând apel la conștientizări
mai vechi. Așa cum am indicat și în
prezentarea generală a acestei
decade, măsura, reținerea și
respectul sunt elemente care pot
produce o modificare substanțială acestei stări de disconfort provocată de neîncredere.
Gândul că traumele sau anumite întâmplări nefericite nu vor fi șterse niciodată, că vom fi
întotdeauna seduși de ceea ce ne provoacă suferință accentuează o neliniște pe care numai
prin voință o putem înlătura. Chiar dacă pe zodia Pești, Mercur nu are o calitate prea bună,
spre deosebire de celelalte poziții ale sale, toată durerea pe care o răspândește în jur va fi
anulată imediat dacă se face apel la voință. De aici înțelegem că toate aceste trăiri nefericite
și-au găsit culcușul cald doar în sufletul omului pasiv. Dar, ar fi împotriva pasivității nu
înseamnă a da curs dinamismului specific zile anterioare, ci de a ne întoarce către echilibru.
De aceea dinamizare momentului de față face trimitere la ecuația astrală a zilei de 19 aprilie,
când se va împlini și Luna plină și când cea mai mare parte din zi Luna se va afla pe Balanță,
semn că echilibrul valorilor trebuie respectat. La momentul acela, ne vom aminti de
nedreptățile de acum, dar nu pentru a acuza, ci pentru a sedimenta, a consolida, a înțelege
că unele lucruri abordate prea repede, fără o analiză suficientă, fără consultare, fără atenție
duc la astfel de efecte. În cuvinte mai simple, lucrurile rele se promovează doar dacă uităm,
respingem, nu avem interesul adevărat pentru schimb de experiență sau dacă nu suntem
atenți. Dacă ni se pare că ne putem permite astfel de derapaje pentru că și așa situațiile de
acum vor trece cu noaptea, vom vedea până la sfârșitul acestei decade că lucrurile nu stau
chiar așa.


2:31 trigon Lună-Mercur
10:46 Luna intră în zodia Leu
11:06 careu Soare-Pluton
14:10 careu Lună-Uranus
16:06 trigon Lună-Chiron

Conform corespondențelor acestei zile, ceea ce am consolidat în ziua anterioară
trebuie dus mai departe prin dinamizare. Chiar dacă această zi ne prezintă ecuațiile astrale
aferente zilelor de 11 și, respectiv, 15 aprilie ca fiind corespondențe de dinamizare, calitatea
dobândită în ziua anterioară se menține și acum deci, printr-o transformare miraculoasă, ele
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devin acum și dinamice și de consolidare. Asta înseamnă că învățăm din mers, acceptăm
mai ușor recomandările celorlalți, suntem mai atenți la ceea ce a fost periculos, suntem mai
prudenți, chiar dacă, inițial, facem lucrul acesta dintr-o ușoară în siguranță, pentru că ni se
pare că nu avem încă toate datele problemei și trebuie să fim foarte prudenți să nu pierdem
și ceea ce avem. Este adevărat, prin careul Lună-Uranus putem vorbi și despre faptele
scăpate de sub control, însă ele produc efecte ample, de durată doar în cazul oamenilor
care au dovedit și în primele zile ale acestei decade, dar și în decada anterioară, că-și trăiesc
viața în mod iresponsabil ori nu au nici cel mai mic interes să fie independenți. Pe aceștia
retrogradarea lui Jupiter pe zodia Săgetător nu-i va ajuta în mod direct, ci îi va dezvălui față
de comunitate ca pe niște exemple ce nu trebuie urmate.
În cuvinte mai simple, 13 aprilie este o zi în care predomină puterea exemplului, când
jignirile și pedepsele nu ne mai afectează atât de mult ca acțiune directă și când încrederea
în sine va fi și ea folosită cu o oarecare reținere. Careul Soare-Pluton, aspectul care va
domina ecuația astrală de acum ne ajută să găsim motivația pentru a învăța, pentru a nu ne
teme, pentru a nu mai fi îngrijorați fără motiv. Un om care s-a preocupat în ultima perioadă
de aceste instrumente de autocunoaștere, de autoeducație, nu va avea motive de
îngrijorare. Ceilalți vor vedea totul în tonuri de gri și, prin această notă pesimistă, intervențiile
celorlalți vor părea jigniri luate în sens personal, considerând, așa cum am gândit și în
primele două zile ale decadei, că fără ajutorul celorlalți demersurile lor se năruie. În felul
acesta, adoptând această sobrietate ciudată ei devin și ridicoli, însă nu-și dau seama că
ridicolul primit are ca măsură propria încrâncenare. Doar în cazul acestor persoane putem
vorbi despre situații reale scăpate de sub control sau descoperiri care se accentueze și mai
mult teama de a acționa. Ceilalți devin responsabil pentru că își aduc mai bine aminte cât
au suferit, cât au pierdut pentru că nu au fost inspirați, pentru că au vrut, din orgoliu, ca
lucrurile să aibă un anumit parcurs.
Un alt element important al acestei zile este cel al exemplului pe care-l putem oferi
pe baza unor informații noi. Luna, abia intrată pe zodia Leu, va trimite în a doua parte a zilei
raze benefice către Chiron din Berbec. Ceea ce am aflat nou nu doar că poate fi folosit ușor,
nu doar că obținem efecte din primele momente, dar poate fi și explicat în așa fel încât să
fie ușor reprodus de ceilalți. Această dispunere astrală este dominată de viteza mare cu
care se deplasează informația, situație care permite accesul la informații și mai diverse, Și
mai utile. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală își vor propune începând cu ziua de 13 aprilie să abordeze anumite elemente sau
zone ale vieții dintr-o perspectivă mult mai îndrăzneață. Vor fi mai creativi, mai independenți,
mai curajoși, iar lucrul acesta îl vor constata în modul cel mai frumos și benefic la toamnă,
în a doua decadă a lunii septembrie.


2:11 sextil Lună-Marte
6:32 trigon Venus-Capul Dragonului
16:40 trigon Soare-Jupiter
22:55 careu Mercur-Junon

Ecuația astrală aferentă zilei de 14 aprilie ne vorbește despre o schimbare
confortabilă. Nevoia aceasta de schimbare a fost invocată de multe ori în analizele pe care
le facem aici, însă niciodată ea nu s-a conturat de o așa manieră. 14 aprilie este o zi de
responsabilizare. Oricât de nemulțumiți am fi referitor la ceea ce nu am reușit să împlinim
de-a lungul acestei decade, oricât de nemulțumiți părem pentru că un anumit avantaj nu nea favorizat, nu am făcut parte dintr-o schemă, nu am fost cei care am crezut că suntem în
ochii celorlalți, anumite conflicte se pot rezolva pentru că relația bună dintre Soare și Jupiter,
care a fost activă și în zilele anterioare, împlinește acum ceea ce am așteptat de mult timp:
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o împăcare. Dar împăcarea nu poate veni de la sine. Corespondențele de consolidare fac
trimitere către prima zi acestei decade, dar și către ziua de 17 aprilie, cea care este marcată
de trecerea lui Mercur pe zodia Berbec. Dacă avem deschiderea necesară, dacă lucrurile
sunt prezentate foarte clar, dacă privim din afară o problemă, nu o luăm în sens personal,
descoperim că avem rezonanțe cu oameni care trec prin situații similare. Accentuarea zodiei
Pești prin intermediul planetelor Neptun, Venus și Mercur, ne oferă această putere de a face
o sinteză, de a fi înțelepți pentru noi înșine, dar și de a ne extinde către noi domenii.
Corespondențele de dinamizare fac trimitere către 19 aprilie, zi dominată de Luna plină.
Dacă nu am fost atenți în prima parte a zilei, cea dominată de opoziția Lună-Luna neagră,
imediat ce va trece pe zodia Fecioară și va împlini un trigon cu Uranus, Luna ne va pune în
fața unor situații neobișnuite. Unele ni se vor părea ușor de rezolvat tocmai pentru că sunt
neobișnuite și ne mobilizează resurse pe care nu am avut nici cel mai mic interes să le
utilizăm pe conjuncturile anterioare. Alții vor spune că această situație neobișnuită cere
eforturi suplimentare și se vor folosi de relațiile care au fost active la începutul acestei
decade, dar și cele care promit un schimb de experiență neobișnuită, după cum ne spune
ecuația astrală a zilei de 17 aprilie, pentru a împlini un deziderat personal. Acești oameni
care privesc natura lucrurilor doar prin prisma confortului personal sunt avertizați că de
această dată careul Mercur-Junon nu-i avantajează. Momentul de față ne cere o sinteză, o
aprofundare, să trecem dincolo de aparențe atunci când ne gândim la nevoile celorlalți. Cei
care nu vor face lucrul acesta vor deveni victimele unor tensiuni care îi vor consuma foarte
mult. Singura liniște în situațiile invocate va fi cea dată de momentele de reflexie.
Un alt element important al zilei de 14 aprilie este cel care ne avertizează că
momentul de acum, dar și momentele pe care le vom parcurge în următoarele două zile, ne
pregătesc pentru schimbarea care se va consuma în dimineața zilei de 17 aprilie, când
Mercur va trece pe zodia Berbec. Nu este o schimbare importantă pentru comunitate, ci una
care ne ajută să ne consolidăm anumite idei față de propria persoană, față de propriile
cunoștințe, față de propriul nivel. Aceasta este, de altfel, cheia succesului. Cel care își va
folosi toate avantajele acestei zile, unele care țin de averea personală, altele care țin de
credibilitatea personală, va reuși ca după 17 aprilie, prin intermediul influxurilor astrale
aferente tranzitului lui Mercur prin zodia Berbec, să declanșeze o veritabilă reformă. Este
foarte posibil ca această reformă să facă referire doar la viața personală. De fapt, nu
contează spre ce se îndreaptă, ci doar cât de pregătiți suntem pentru a o împlini într-un mod
adecvat.


2:51 sextil Venus-Pluton
3:47 trigon Lună-Jupiter
4:36 trigon Lună-Soare
8:50 sextil Lună-Junon
9:46 opoziție Lună-Lilith
13:11 Luna intră în zodia Fecioară
16:40 trigon Lună-Uranus

Multe din cele care se vor consuma în această zi fac trimitere, atât prin intermediul
corespondențelor de consolidare, dar și prin intermediul celor de dinamizare, la un program
de responsabilitate. Lucrul acesta îl înțelegem din conjuncturile care se consumă în special
în prima parte a zilei, cea care este dominată de trecerea Lunii pe ultimul sector de tranzit
al zodiei Leu. Relația bună pe care Venus și Pluton o definitivează în noaptea de 14 spre
15 aprilie, ne vorbește despre o etapă tranzitorie. Binele pe care îl vom resimți din partea
relației bune Venus-Pluton se referă la ușurința cu care ne apropiem de o sarcină
profesională crezând că aceasta este cheia succesului. Nota definitorie a zilei de 15 aprilie
este dată de o întâmplare neobișnuită, când ne scapă ceva printre degete, pierdem un lucru,
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uităm de o întâlnire, ne lăsăm în voia unui compromis și intensitatea ori bucuria a ceea ce
trăim de face să ni se pară un element cu totul aparte ce se va repeta până la sfârșitul
acestui an. Chiar dacă știm că de fiecare dată când Luna neagră intervine în ecuația astrală
întâmplările pe care le parcurgem sunt marcate de un compromis, nu este obligatoriu ca de
fiecare dată rezultatul să fie negativ, chiar dacă parcursul este. Vom trece în dimineața
acestei zile prin opoziția Lună-Luna neagră, dar nu trebuie ca lucrul acesta să ne depărteze
obligatoriu de rezultate pozitive la care am lucrat în zilele anterioare. Ziua conține un
compromis, atât unul legat de un proces de vindecare pe care nu le-am analizat suficient,
dar și de ușurința cu care ne lăsăm antrenați de alte episoade pentru a nu ne respecta
programul zilnic, pentru a nu ajunge la timp ori a nu ajunge la ora stabilită la o întâlnire.
Pentru că a doua parte a zilei va fi dominată de trecerea Lunii pe zodia Fecioară a nu ne
încadra într-un obiectiv stabilit reprezintă o mare problemă. Din fericire, relația bună VenusPluton se împlinește când Luna se află pe zodia Leu ceea ce înseamnă că dacă ne acordăm
circumstanțe atenuante, dacă ne însușim ceva din bunurile celorlalți nu vom fi acuzați, ni se
va permite, ba chiar suntem invitați să discutăm despre cum am putea valorifica acest bun
pentru ca pe viitor și alții să se bucure de aceste rezultate. Ar trebui să fim, totuși, foarte
atenți la aceste compromisuri pe care trebuie să le facem acum. Corespondențele de
consolidare fac trimitere către ecuațiile astrale aferente zilelor de 13, 16 și, respectiv, 19
aprilie. Toate sunt în consonanță cu aceste tentații, fie ale furiei, ale crizelor de nervozitate,
fie ale fricii de sărăcie, de singurătate ori de boală. De aceea, în momentul de față fiecare
are nevoie să înțeleagă că unele lucruri care nu au fost obținute până acum, cu tot efortul
depus, nu vor putea fi obținute la aceleași standarde de calitate nici pe mai departe. Ecuația
astrală a zilei de 15 aprilie ne vorbește despre resemnare și ne îndeamnă să fim realiști
pentru că numai prin acest realism rece ajungem să fim și mulțumiți ori responsabili cu ceea
ce deținem deja. Dar noi, pentru că studiem astrologia, știm că lucrul acesta face parte din
definiția sintetică a decadei. Asta înseamnă că dacă pe 15 aprilie vom respecta

recomandările impuse acestei decade vom reuși să construim, prin metoda pașilor mici,
momente favorabile.
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2:14 careu Venus-Jupiter
6:26 careu Lună-Marte
18:08 opoziție Lună-Neptun
21:34 trigon Junon-Lilith
22:39 trigon Lună-Saturn

Abia acum, pe16 iulie, vom înțelege de ce această decadă este atât de complicată
ori de ce este mai complicată decât decada anterioară. 16 aprilie nu are corespondențe de
consolidare, are însă în ziua de 15 aprilie o corespondență de dinamizare și, cunoscând
complexitatea zile anterioare, înțelegem de ce confortul personal, nevoia de a ne detașa de
egoism, de intenție obscure, de speranțele false leagă momentul de față de multe din
episoadele care domină această decadă. Înțelegând lucrul acesta, suntem ajutați să
observăm cât de utilă este înțelegerea simplă a lucrurilor. Este adevărat, trecerea Lunii prin
zodia Fecioară și împlinirea careului în T pe semne mobile împreună cu Marte și Neptun
aduce momentului activități prea intense ori o anume instabilitate care îl va face pe individ
să se risipească. De aceea avem nevoie să îndreptăm atenția, dinamizată de conjunctura
indicată mai sus, dar și de alte unghiuri care se împlinesc acum, spre ecuația astrală a zilei
de 15 aprilie pentru a nu ne pierde în niciun moment important, pentru a nu ne risipi în
complicații emoționale care nu duc nicăieri. Segmentarea, elementul definitoriu al anului
2019, va fi atenuat sau chiar înlăturat acum. Din nefericire, careul Venus-Jupiter îi duce pe
oameni
către
competiție. Venus
de pe zodia Pești,
din cauza acestui
unghi cu Jupiter din
domiciliu, nu îi
poate ajuta pe
oameni să rămână
în zona de confort
dobândită în prima
jumătate a acestei
decade, ci le spune
că trebuie să facă
mai mult. Este
posibil ca acest
“mai mult“ să aibă
la bază dorința de
progres,
o
promisiune personală pe care ne grăbim acum să o îndeplinim, o ambiție care se va dovedi
prea mare în comparație cu resursele pe care le avem. Dacă în privința elementelor
personale lucrurile acestea sunt ușor de înțeles, tocmai pentru că fiecare individ își cunoaște
gândurile și intențiile, chiar și atunci când nu dorește să le împărtășească celorlalți, din
exterior această situație încordată va fi privită ca o formă de impunere. Ne sunt solicitate
fapte pe care nu le putem realiza acum, fie pentru că nu avem resursele necesare, fie pentru
că suntem mult prea prinși în demersuri personale la care nu dorim să renunțăm. Numai
îndreptându-ne atenția către ceea ce s-a consumat în ziua anterioară, care complexitate
ecuației astrale reușim să trecem cu bine peste această situație delicată. În a doua parte a
zilei Junon se va afla într-o relație bună cu Luna neagră, adică se va definitiva trigonul pe
care îl formează de ceva vreme, și apar confirmări cărora nu trebuie să le acordăm atât de
multă atenție. Am fost preocupați de lucrul acesta și în decada anterioară și acum ni se pare
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că lucrurile devin mult mai clare în ceea ce privește ajutorul pe care speram să-l primim din
partea unui apropiat, din partea unei persoane care știe mai multe sau poate mai mult.
Poate, pe alte conjuncturi, această asociere, acest schimb de experiență, acest ajutor ar
putea produce efecte pozitive. Acum, însă, nu! Așadar, avem nevoie să rămânem în aceeași
zonă a modestiei, să ne bucurăm de cât avem pentru că este atât că ne trebuie. A întinde
mâna pentru a ne suplimenta patrimoniul în ideea că, în felul acesta, vom fi mult mai pregătiți
pentru ceea ce va veni spre noi începând cu decada următoare până la toamnă, este doar
o dovadă de lăcomie. Cei care o fac în mod conștient dau dovadă de o lăcomie intenționată.
Ceilalți doar una naivă sau conjuncturală.


1:14 sextil Lună-Capul Dragonului
3:10 trigon Lună-Pluton
5:02 careu Lună-Jupiter
7:29 opoziție Lună-Venus
8:55 Mercur intră în zodia Berbec
11:44 careu Lună-Junon
14:22 Luna intră în zodia Balanță
14:51 opoziție Lună-Mercur
19:49 opoziție Lună-Chiron

În dimineața acestei zile Mercur va părăsi zodia Pești și va intra pe zodia Berbec
aducând un plus de dinamism conjuncturii de acum, într-o direcție nouă. Astfel, începând
cu dimineața acestei zile ajungem mult mai ușor la sfârșitul conversației, la finalul unui
demers, ajungem mult mai ușor la destinație fără să fie nevoie să ne grăbim, ci devenim mai
eficienți, mai selectivi, adică nu mai acordăm atât de mare importanță dramelor, tristeților,
dezamăgirilor. Cel puțin acesta este mesajul planetei Mercur pe toată perioada tranzitului
său prin zodia Berbec. Debutul acestui tranzit are însă o particularitate și ea va fi perceput
în special în a doua parte a zilei când Luna, trecută pe zodia Balanță, va trebui să treacă
prin opoziția cu Mercur. Vom fi ajutați să ne menținem echilibru, vom fi sfătuiți, consiliați sau
chiar inspirați să facem alegerile cele mai bune pentru că Mercur, abia intrată pe zodia
Berbec, se va afla în fereastra conjuncției cu Chiron. Dar Luna va trimite o opoziție și către
Chiron. Asta înseamnă că orice element bun va primi un contraargument, orice faptă bună
va fi întâi întâmpinată cu o anume opoziție. Mercur de pe zodia Berbec îi ajută pe oameni
să fie competitivi și să nu vadă că lucrurile acestea trec spre o altă formă de dramatism, că
trebuie să lupte mai mult pentru lucrurile minore, că trebuie să fie în continuare în tensiune.
Dinamismul acesta este plăcut, este în consonanță cu statutul acestei decade și ar putea
să aducă acum rezultate spectaculoase prin asocieri noi. Cei care în situații de genul acesta
sunt doar dinamici, adică împrăștiați, se luptă cu lucruri care au nevoie de puțină atenție
pentru a putea fi soluționate, vor rămâne blocați într-o zonă inferioară a acestor predispoziții
astrale. Pe ei nu-i ajută cu nimic competiția, ci îi consumă, însă până și ei se vor simți bine.
De aici înțelegem că prin corespondențele de consolidare, cele care fac trimitere către
ecuația astrală a zilei următoare, 18 aprilie, când Soarele va definitiva sextilul cu Luna
neagră, în momentul de față cerem abordări personalizate. Dacă pe alte conjuncturi am fi
considerat că tipul inferior care doar se consumă și doar atât greșește procedând așa, acum
nu mai este posibil. Faptul că se simte bine este semnul că momentul de față face parte
dintr-un plan mult mai mare și că, acest început de tranzit al lui Mercur prin zodia Berbec
mai are câteva reminiscențe ce vin de pe vremea când această planetă trecea pe ultimele
grade are zodiei Pești.
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Dacă dinamizare acestei zile nu s-ar fi bazat pe sextilul Mercur-Pluton, cu Mercur pe
zodia Pești și Pluton pe zodia Capricorn, nu s-ar fi pus problema ca trecerea lui Mercur pe
ultimele grade ale zodiei Pești să aibă acum atât de mare importanță. Ziua de 11 aprilie este
pentru momentul de față o corespondență de dinamizare foarte importantă. La fel este și
ziua de 14 aprilie când Mercur s-a aflat în careu cu Junon. Rostul major pentru care
experiențele primelor 5 zile ale acestei decade sunt importante visează și modul cum am
ales să ne asociem, ce argumente am folosit, ce compromisuri ne-am propus să facem.
Mercur pe zodia Berbec nu mai respectă promisiunile vechi, nu va mai apela la
compromisurile vechi ceea ce înseamnă că toate elementele care s-au consolidat și sunt de
durată au nevoie să fie eliberate de aceste mici vicii, derapaje, griji nejustificate sau frici. Cel
care nu va reuși să facă lucrul acesta, fie pentru că nu este obișnuit să lucreze cu
instrumentele abstracte, fie că nu vrea, își va petrece ziua de 17 aprilie, dar și următoarele
până la sfârșitul acestei decade, observând cum se intensifică o durere. Explicația este
simplă. Compromisurile vechi nu mai corespund situațiilor prezente, iar individul în cauză,
dacă le menține, o face pe propria răspundere. Cu cât își va folosi mai multă putere în
direcția aceasta cu atât durerea va fi mai mare iar aventurile mai ciudate.


9:47 trigon Lună-Marte
18:29 sextil Soare-Lilith
23:47 careu Lună-Saturn

18 aprilie este definită de o formă de lăcomie. Astăzi ne dorim mai mult și unii vor
risca să se lase în voia acestor impulsuri care să evalueze dacă este loc de așa ceva, dacă
nu cumva o suplimentare în orice domeniu sau pe orice direcție nu afectează proiectele pe
termen lung asupra cărora am lucrat de-a lungul acestei decade. Faptul că avem acces la
putere l-am aflat și din observațiile sintetice aplicate acestei decade, însă nu toate lucrurile
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trebuie împlinite așa cum vin de sus, ci avem nevoie și de puțină măsură, de puțină
înțelepciune de viață, de repere în așa fel încât să ne adaptăm conduita pentru a ne menține
pe calea de mijloc. Și corespondențele de consolidare susțin această nevoie de mai mult,
în special prin trimiterea către ecuația astrală a zilei de 20 aprilie, ci marcată de schimbări
în zodia Soarelui, a planetei Venus și a asteroidului Junon. Această direcție pare mai curând
un mesaj de reținere, adică acceptăm să ne completăm patrimoniul cu ceea ce ne-a scăpat
din demersurile anterioare, nu cu ceea ce se află în față. Asta înseamnă că se pune la cale
un nou plan de bătaie cu scopul de a recupera micile întârzieri, de a face cadrul personal
sau social în care ne ducem existe
nța să fie mult mai plăcut și, mai mult, spre a
preîntâmpina pierderea unor privilegii din cauza minciunilor cărora nu le-am acordat
importanța cuvenită de-a lungul acestei decade. Cel care iese din acest cadru de
consolidare va putea fi văzut prin disprețul pe care îl va afișa astăzi față de munca celuilalt,
față de rezultatele pe care un grup este pe punctul să le obțină acum, pe ultima sută de
metri a acestei decade. Acești oameni
nu își vor afecta privilegiile din cauza
minciunilor celorlalți, ci din cauza
propriilor minciuni. Ei nu reușesc să
recupereze întârzieri, ci le fac și mai
mari, iar unele proiecte pe termen lung
vor da semne încă de pe acum că se
opresc. Se vor justifica prin faptul că
trăiesc o viață care îi supune la
compromisuri permanente și de aceea
trebuie să procedezi așa. În realitate,
nu ei coboară vibrația binelui pentru a
ajuta, pentru a-l face accesibil și altora,
ci se va pune problema ca alții să
procedeze cu ei așa. Pentru acești
oameni
corespondențele
de
dinamizare vor fi mult mai dure. Faptul
că apelează la metode mai vechi, la
minciuni mai vechi îi face și mai
vulnerabili ori, prin repetarea acestor
fapte
se
dezvăluie
oferindu-le
oamenilor bine intenționați o dovadă
clară că și altădată au avut de suferit
din partea acestor persoane. Dar nu e
totul. Pentru că acestora, prin
corespondențele de dinamizare li se
adaugă și mesaje astrale specifice zilei
de 17 aprilie, când Mercur a trecut pe
zodia Berbec, acești oameni, acum,
vor avea și mult curaj, nu se vor
intimida dacă vor fi prinși cu minciuna, dacă vor fi deconspirați și deși nu răspund la
provocări sunt capabili să declanșeze adevărate cruciade. Ceilalți vor rămâne în continuare
oameni verticali și vor fi bucuroși că în urma întâmplărilor dinamice ale momentului se vor
alege cu garanția că acțiunile pe care le-au gândit și le-au făcut de-a lungul acestei decade
au avut calitatea intenționată. De aceea, ceea ce este favorabil devine, deopotrivă, și plăcut
și util. Pe acești oameni careul Lună-Saturn, ce va fi activ în special în a doua parte a zilei,
nu-i va afecta prin întârzieri ori prin distrugere, ci prin reducerea intensității unor acțiuni
pentru a le face mai ușor de parcurs ori pentru a le adapta puterii pe care o au acum.
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2:10 careu Lună-Axa Dragonului
4:19 careu Lună-Pluton
6:08 sextil Lună-Jupiter
13:03 trigon Lună-Lilith
14:15 Lună plină
14:45 trigon Lună-Junon
15:43 Luna intră în zodia Scorpion
19:36 opoziție Lună-Uranus

În mijlocul acestei zile se va împlinii faza de Lună plină. La puțin timp după aceea
Luna va trece pe zodia Scorpion. Așadar, avem o Lună plină împlinită pe gradele anaretice
ale zodiilor Berbec și Balanță ceea ce aduce un plus de tensiunea momentului. Dacă mai
luăm în calcul și faptul că Axa Dragonului taie perfect faza de Lună plină, înțelegem că
nesiguranța momentului va fi una foarte mare. Vorbim despre 19 aprilie ca despre o zi plină
de greutăți, dar nu unele care apar pe moment, ci unele care se intensifică acum, deci o
redimensionare a celor pe care le-am explorat și în ultima perioadă. Tensiunea aceasta este
amplificată și de faptul că peste Coada Dragonului trec maleficii Pluton și Saturn, iar foarte
aproape de Soare se află Uranus. Oricât de mult am încerca să identificăm o notă pozitivă
pe care să o explorăm acum evenimentelor va fi foarte greu să o găsim. Corespondențele
ne îndreaptă atenția către sintezele zilelor de 11, 12, 14 aprilie. Ziua de 15 aprilie devine un
reper pentru dinamizare, ceea ce înseamnă că doar vom avea impresia că lucrurile se
modifică prin implicare ori prin cultivarea creativității pentru că, în realitate, toată nota acestei
zile este marcată de amânare, agitație, încurcături sau mustrări de conștiință. Singurul lucru
bun pe care am putea să-l facem acum este să ne străduim să mai atenuam puțin din
plăcerea de a critica, judeca și să acordăm mai multă atenție sensibilității chiar dacă ni se
pare că este fără rost sau că ne expunem un factori neplăcuți. Tot ceea ce diminuam, chiar
dacă nu ajungem la rezultatul pe care ni-l propunem, va simplifica foarte mult acea
procedură, acel demers complicat care va tulbura decada următoare. Astfel, reducerea
agresivității diminuează puțin din jocurile riscante pe care nu trebuie să le explorăm, cele
care ne arată că faptele mici sunt cele care ne creează acum nesiguranța pentru că vrem
să le vedem disproporționat, pentru că le acordăm o mai mare importanță decât au. Apoi,
oricât am încerca să extragem un înțeles din cele trei zile folosite de corespondențele de
consolidare rămânem în continuare cu convingerea că greutățile care ne frământă au fost
create de alții. Nu este așa, dar pentru ca ziua este centrată pe forma aceasta de revoltă
primul gând care ne trece prin minte este că suferim din cauza celorlalți.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor reuși foarte ușor să își liniștească mintea, să observe că poate vine cea mai
mare pe care un apropiat ar putea să aibă este că nu face nici cel mai mic efort să înțeleagă
nesiguranța pe care o provoacă celorlalți. Dar chiar și așa, fiind oameni căliți și puternici
reușesc să treacă peste această dezamăgire. Astfel, cu toate că tranziția este obositoare
până și pentru acești oameni puternici, este o adevărată provocare a nu rămân cu
resentimente și nici cu o sensibilitate aparte față de criticile gratuite pe care le întâlnesc
acum. Oamenii simpli își vor petrece această zi considerând că trebuie neapărat să-și facă
dreptate. Varianta cea mai simplă și cea mai puțin periculoasă este judecata aspră pe care
o aplică faptelor celorlalți. Iar dacă luăm în calcul că aceasta este varianta simplă, nu mai
trebuie să facem niciun efort în a ne imagina cam cum arată partea cea intensă. Așadar, cu
cât ne lăsăm mai mult cuprinși de aceasta agitație cu atât mai vulnerabili devenim și cu atât
mai mult ne vom depărta de calea de mijloc. Prin această agitație nu sporim puterea, ci o
diminuăm.
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2:45 conjuncție Mercur-Chiron
4:19 sextil Soare-Junon
11:55Soarele intră în zodia Taur
18:51 careu Venus-Junon
19:10 Venus intră în zodia Berbec
19:38 Junon intră în zodia Rac
21:40 trigon Lună-Neptun

Ultima zi a acestei decade va excela prin cele trei ingresuri pe care le conține:
trecerea Soarelui pe zodia Taur, trecerea lui Venus pe zodia Berbec și trecerea lui Junon în
pe zodia Rac. În plus, în noaptea de 19 spre 20 aprilie se va împlini și conjuncția lui Mercur
cu Chiron, dar și sextilul Soare-Junon. Ingeniozitatea este cuvântul de ordine în aceste zile
pentru că, deși este o distanță mică între ceea ce s-a întâmplat pe 19 aprilie și ceea ce se
întâmpla acum, mulți se vor simți ca și cum s-au eliberat de o mare povară. Presiunea zile
anterioare se va menține și în prima parte a zilei când Soarele va trece pe ultimul grad al
zodiei Berbec, însă doar sub forma unei tristeți, doar sub forma unei dezamăgiri că am
încercat să facem mai multe și nu s-a putut. După ce Soarele va trece pe zodia Taur, chiar
dacă se va afla în fereastra conjuncției cu Uranus, aspect care îi va afecta mult stabilitatea
și bunele intenții, va aduce un câștig după o luptă intensă și istovitoare, un avantaj care
simplifica o conversație, o face mai simplă pentru că lucrurile s-au schimbat chiar dacă cel
vizat nu a fost de față.
Corespondențele acestei zile sunt doar de dinamizare și ele merg doar către ecuația
astrală a zilei de 18
aprilie.
Știm
din
observațiile anterioare că
18 aprilie ne-a oferit o
viziune de ansamblu
majoră asupra vieții. Ziua
de față a fost pentru 18
aprilie o corespondență
de consolidare, deci ar fi
trebuit să ne pregătim
pentru momentul de față
încă de acum două zile.
Pregătirea a constat întro judecată atentă, pentru
cercetare simplă, nu
obositoare,
nu
enervantă, fără lăcomie.
Pe 18 aprilie s-a stabilit
un
plan,
iar
o
componentă a acelui
plan trebuie să vizeze momentul de față. Ingresurile planetare vin din conștiința individuală
cu sentimentul că suntem în fața unei mari schimbări. Pentru oamenii mici schimbările vor
fi mici, pentru oameni mari schimbările vor fi mari, însă pentru toți modul cum răspundem la
aceste schimbări va fi pe măsura înțelegerii fluctuațiilor. Cei care de-a lungul acestei decade
s-au plâns că lucrurile se schimbă prea repede ori că trebuie să facă ceea ce nu înțeleg, nu
știu sau nu au făcut niciodată, adică au explorat aceste fluctuații cu atitudine negativă, vor
primi acum răspunsuri să forma unei comenzi. Societatea are propriile sale forțe de
autoconservare și acum tocmai această forță de autoconservare este pe punctul să le
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anuleze o parte a acestor nemulțumiri, îndreptându-i către zonele despre care spun că le
cunosc mai bine. Din nefericire, pentru aceste persoane, nu faptul că nu pot opri această
deplasare este marea problemă, ci că ajung în acele zone despre care spun că le sunt
accesibile cu aceeași atitudine de respingere, de neputința sau de indiferență. Poate unii
dintre ei chiar se pricep la ceea ce spun, dar pentru că timp de aproape 10 zile și-au repetat
că sunt victime și că sunt puși să facă ceea ce nu știu, nu pot sau nu am făcut niciodată
încât ajung să repete și în noua poziție lucrul acesta, ajung să activeze un program de
neputința. Noile poziții planetare le vor oferi posibilitatea de a se evidenția și în timp să iasă
din aceste încurcături, dar pentru asta au nevoie să aștepte momente dominante,
concentrate, intense care se vor consuma în grupul de apartenența sau pe spațiul public.
Unul dintre acestea este ziua de 23 aprilie, când Soarele va trece prin conjuncția cu Uranus
altul va fi în ultima zi a acestei luni când Saturn își inițieze deplasarea retrogradă. Dar până
la toamnă vor mai fi și altele.
Iată cât de ușor pot vedea până și ei cât de adâncă este groapa nemulțumiri, cât de
profund este întunericul negării. De aceea, de fiecare dată când se află în fața unui moment
foarte dureros să se gândească la faptul că situația aceasta poate deveni mai grea dacă ne
pierdem obiectivitatea, indulgența sau subiectivitatea și ne transformăm față de noi înșine
în dușmani. Dacă greutățile acestea ni se par prea mari sau insuportabile fără a ne declara
împotriva propriei persoane, ne este greu să ne imaginăm cam cum ar arăta când ne
pierdem obiectivitate.
Așadar, a doua decadă a lunii aprilie s-a dovedit a fi mult mai intensă decât prima.
Nota aceasta complicată se va păstra și în decada următoare, însă direcțiile vor fi altele, iar
corespondențele de consolidare vor fi puțin mai permisive. Am văzut de-a lungul acestei
decade ca subiectivitatea este periculoasă. Astfel, ultima zi a acestei decade ne-a oferit
prilejul de a observa cât de grave sunt erorile pe care le facem prin ignorarea măsurii.
Măsura gândului, a sentimentului, a faptei, măsura a ceea ce ne dorim sau a ceea ce
pretindem a făcut parte din lecțiile majore ale acestei decade. Corespondențele ne-au ajutat,
în special spre finalul acestei decade, să avem și o viziune de ansamblu asupra acestor
experiențe. Cine nu a reușit va mai avea ocazia și în decada următoare, în special în zilele
de 23 și, respectiv, 30 aprilie. Avem nevoie să fim echilibrați să nu trecem în etapa
următoare, în decada următoare cu resentimente, cu o nouă listă de vinovați. Ceea ce s-a
întâmplat în această decadă să rămână doar aici, pentru că tot ceea ce vom face de acum
și până spre finalul lunii septembrie să capete un nou înțeles, nu doar de dragul noutăți.
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Decada a III-a (21-30 aprilie 2019)
21-30 aprilie 2019 – Convingeri periculoase. Permisivitate.
Schimbarea metodei de lucru. Avertismente ignorate. Severitatea
deciziilor afectează proiectele pe termen lung. Reîntoarcere.

DECADA NR. 12
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

21

21-31 iulie

Reper negativ

19

1-10 iulie

APRILIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
24, 29, 30
21
24, 29
22
23
22
23
25
21, 26, 28
24
21, 29
23, 30
25
28
26
24
27
23, 29
25
28
24
21, 24, 27
29
21, 23
30
21

Emoția nu mai îndeplinește un rol semnificativ. Ne împăcăm cu un dușman, dar greșim
procedând așa. Salvăm aparențele. Stabilitate a vieții ne ajută să evităm rupturi foarte dureroase.
Obstacole mari depășite cu eforturi mici. Cuvintele vindecă. Aplicăm o lege, dar tulburăm apele.
Avem nevoie de susținerea celorlalți. Recomandările au un rol educativ. Intențiile bune contează cel
mai mult. Schimbările sunt importante dacă ele pornesc de la o bază verificată. Condiționări ciudate.
Visare. Aspirații. Se discută despre un schimb de experiență care nu ajută. Unii oameni se rănesc mai
grav. Colaborări ciudate. Situațiile contrastante. Ne vorbesc despre un miracol. Este reconsiderată
opoziție. Mintea ne pune în dificultate. Reacție ciudată pe bună dispoziție sau voioșie. Este schimbată
strategia. Valorile personale se desfășoară după o recomandare ciudată. Se discută despre un ghinion.
O situație care nu a fost anticipata schimba ceea ce ni se părea de neschimbat. Discuții despre putere.
Să iau decizii în detrimentul unui om important. Sfârșitul unui eșec este foarte aproape. Dorință de
aventură, de acțiune, de competiție. Nesiguranța ne amintește de vremurile când nu eram ajutați să ne
afirmam. Conviețuire dificilă. Emoțiile sunt importante dacă sunt povestite frumos. Marile drame
sunt reînviate. Apar discuții despre o trădare. Imaginație distructivă. Pierdem un avantaj pentru că nu
apreciem omul, ci doar lucrul. Ne grăbim cu concluziile. Pericolele predispuse nu sunt anticipate
corect. Există inițiativă și intuiție, dar recomandările nu sunt apreciate. Descoperii ciudate. Ceea ce
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invocăm nu este cazul. Se fac niște calcule greșite. Răspunsuri dure. Cel competent se impune doar
dacă s-a maturizat. Se discută despre o sancțiune. Termenii general sunt reduși la însemnătate pentru
a explica elemente particulare ce nu pot fi înțelese altfel. Nu este văzută o greșeală pentru că nu există
claritate. Este luată o decizie într-un moment nepotrivit. Se face apel la structuri colective. Nu vorbim
despre pedeapsă pentru că ne temem. Anturajul ne protejează. Apare tendința de a modifica un cadru
legislativ, o decizie recunoscută, o hotărâre acceptată. Renunțăm la dispută. Suntem pe punctul de a
accepta condițiile impuse, chiar dacă asta înseamnă război cu sine. Devenim competitivi prin
autocontrol.
Ultima decadă a lunii aprilie va fi marcată de orgolii. Relațiile dintre decade ne arată
că repede pozitive ale momentului vor căuta să se identifice cu vibrația specifică ultimei
decade a lunii iulie, când Jupiter se va afla într-o relație bună atât cu Junon, dar și cu Marte.
Chiar dacă momentul acela va fi marcat de revoltă, chiar dacă la momentul respectiv vom
trece printr-o experiență nefericită legată de discriminare sau de asocieri ce se susțin doar
pe dorința de succes, perturbarea de atunci va putea fi atenuată doar dacă momentul de
față va fi privit cu maximă responsabilitate. Încercările de acum sunt avertismente care, dacă
vor fi luate ]n considerare, se vor transforma în evenimente în ultima decadă a lunii iulie.
Deja ne-am obișnuit cu genul acesta de corelații și nu ni se va mai părea ciudat faptul că
unele întâmplări nefericite ne îndeamnă să ne reîntoarcem la relații mai vechi. Referitor la
nefericirile acestei decade, ele sunt în consonanță cu ecuația sintetică a primei decade a
lunii iulie. Prin trecerea lui Marte pe zodia
Leu suntem tentați de multe ori să facem pași
greșiți, să ne însușim reguli care sunt doar în
consonanță cu puterea, cu influența, cu
satisfacția, cu gloria, nu cu eficiența, nu cu
respectul
față
de
ceilalți,
nu
cu
autocunoașterea. De aici înțelegem că
unghiurile care sunt programate a se
consuma în această ultima decadă a lunii
aprilie duc mai departe decizii ce trebuie
privite cu maximă responsabilitate, chiar cu
severitate dacă este cazul. Doar așa vorbim
despre proiecte pe termen lung, doar așa ne
putem gândi că lucrurile acestea nu sunt
permisive pentru că am coborât garda,
pentru că suntem învinși, ci pentru că am
ales să avem o atitudine pozitivă. Omul bun
nu este bun în mod întâmplător, ci alege să
fie așa. Cel care va fi bun în această decadă
își va programa două momente absolut
fabuloase unul în prima decadă a lunii iulie,
iar celălalt în ultima decadă a lunii iulie.
Momentul de față a însemnat însă pentru
mijlocul lunii ianuarie, dar și pentru mijlocul
lunii februarie drept un reper negativ. Ceea
ce începe acum, ceea ce ne tulbura acum
conștiința ori ne pune la îndoială originalitatea, sensibilitatea, ceea ce ne agasează cu
întâmplări sociale mult prea dure vine ceea ce anticipăm, din faptul că permitem o grijă, iar
aceasta este proiectată spre reperele indicate mai sus. De altfel, la momentul de față ne
vom mai întoarce, tot ca reper negativ în mijlocul lunii august și în prima decadă a lunii
decembrie. Pentru că totul pare obositor și încurcat, decada în curs concentrează multe
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elementele specifice lunii aprilie și le face să pară niște jocuri riscante. Cel care va avea
încredere că asocierile de până acum au fost bune sau rele pentru că așa și le-au dorit, așa
au intenționat vor putea să treacă și peste acest obstacol.


2:21 sextil Lună-Saturn
4:36 trigon Lună-Capul Dragonului
7:04 sextil Lună-Pluton
16:40 careu Lună-Lilith
19:02 Luna intră în zodia Săgetător
21:21 trigon Lună-Venus

Ecuația astrală a zilei de 21 aprilie ne vorbește despre o mediere interesantă.
Aceasta mediere scoate în evidență o problemă de emoție, dar nu la modul general, una
care să fie în consonanță cu o trăire, ci una care să fie în consonanță cu un adversar.
Emoțiile pozitive anulează forță negativă a unui adversar sau dorința sa de a interveni
asupra liberului arbitru al celorlalți. Luna se află acum pe ultimul sector de tranzit prin zodia
Scorpion și va reuși, din această postură, să medieze tendința Nodurilor prin Coada
Dragonului. Momentul acesta aduce un interes față de valorile materiale, însă doar pentru
a ne găsi propriul drum, propria liniște pentru a conștientiza că aventura acestei decade nu
este ceva ușor de dus și că, dintre toate zilele acestui interval, aceasta pare să ne ofere
viziunea cea mai amplă asupra a ceea ce vom trăi până la începutul lunii următoare.
Corespondențele de consolidare susțin această idee de a cuprinde, de a îngloba, prin faptul
că va face trimitere către ecuațiile astrale aferente zilelor de 24, 29 și, respectiv, 30 aprilie.
Asta înseamnă că momentul de față ne avertizează că retrogradarea lui Pluton ne va pune
la grea încercare răbdarea, capacitate de sinteză și cea de organizare, dar și modul cum
analizăm o problemă nouă pe care o întâlnim, cum tratăm situațiile particulare ori cum
alegem să ne protejăm de ceea ce considerăm că ne stresează. Chiar dacă aceste elemente
urmează să fie parcurse, ecuația astrală aferente zilei de 21 aprilie ne pune în gardă, ne
ajută să ne pregătim pentru a ne salva în situația în care momentele indicate mai sus intră
într-un ușor derapaj. Din fericire, momentul astral de acum ne spune că emoția ne poatev
salva din multe situații dacă este acceptată, dacă este permisă acestea să se extindă, să
fie cuprinzătoare, dinamică, să se întâlnească cu emoții similare ale celor din jur. Lucrul
acesta îl înțelegem prin faptul că zilele de 24 și 29 aprilie sunt atât elemente care
consolidează cât și unele care ne dinamizează. Asta înseamnă că învățăm din mers, ne
permitem un schimb de experiență care se bazează pe câteva mesaje primite anterior.
Dacă Luna nu ar fi trecut prin cele două sextile cu Saturn și, respectiv, Pluton, malefici
care trec acum peste Coada Dragonului, nu s-ar fi pus problema unei valorificării atât de
frumoase, eficiente și ample a experiențelor proprii, până și a celor banale. Dar aceasta
valorificare nu va merge prea departe, ci doar către finalul lunii iulie, decadă care are
menirea de a ne împlinim aspirațiile pozitive de acum.
În a doua parte a zilei, după ce Luna va trece pe zodia Săgetător, vom avea curajul
să ne rupem mult mai ușor de durerile care ne-au permis să trăim o viață frumoasă, să
interacționăm simplu cu ceilalți. Trigonul Lună-Venus nu doar că îi face pe oameni mai
expresiv, mai buni și mai generoși, pentru că se realizează între două zodii de foc, dar îi
face și mai curajoși pentru că Venus se află foarte aproape de Chiron, cel care aduce în
conjunctura de acum capacitatea de a explora, de a descoperi cheia universală, pentru a
ne forma un punct de vedere propriu. Dar pentru că toate lucrurile acestea bune să se
împlinească avem nevoie de apreciere, iar aceasta apreciere trebuie să fii sinceră, ori să
vină din partea unei persoane căreia nu i-a păsat până acum să-și recunoască o greșeală.
Dacă un om care vine spre noi cu aprecieri a făcut parte la moment dat într-un demers
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negativ care ne-a lăsat un gust amar, dacă a participat la anumite demersuri sociale în urma
cărora am fost dezavantajați va avea nevoie de multă tărie de caracter pentru că
sinceritatea, nefiindu-le specifică, îi va pune în dificultate. Forța cu care este explorat acest
punct de vedere propriu face ca ambele părți să se evidențieze prin trăirile marcante din
ultima vreme. De aceea, dacă trăirile au fost negative ele vor fi amplificate acum. Poate vom
mai avea ocazia pe alte conjuncturi să ne armonizam, să trecem peste impedimentul de a
fi martori sau protagoniștii unor întâmplări nefericite. Ele nu trebuie să rămână veșnice în
conștiință, ci conștiința are nevoie să fie purificată de aceste întâmplări pentru a crește,
pentru a se înnobila, pentru a se umple cu ceea ce este frumos și rafinat.


1:20 trigon Lună-Chiron
6:23 trigon Lună-Mercur
21:36 opoziție Lună-Marte

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Săgetător și va avea de împlinit două
unghiuri frumoase, unul cu Chiron și celălalt cu Mercur, dar și un unghi tensionat, spre seară,
cu Marte. Momentul de față accentuează această senzație că suntem în fața unor obstacole
mari pe care le vedem și mai mari și pe care le putem depăși doar dacă suntem ajutați. Asta
înseamnă că, așa ca într-un paradox, rămânem pe 22 aprilie în zona faptelor mici. Dacă neam mobilizat să ajungem mai ușor în zona efortului, nu doar în cea a comentariilor pe
marginea efortului, am vedea că și rezultatele vor fi pe măsură. Relația bună pe care Luna
o are cu Chiron în dimineața acestei zile ne ajută să ne vindecăm prin schimb de experiență.
Cuvântul are acum un rol esențial, dar unul foarte bun, înălțător și ne poate scoate din multe
încurcături nu doar prin ton, nu doar prin melodicitate, prin sonoritate, ci și prin conținut.
Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin relația minunată pe care planetele
individuale Mercur și Venus o au cu Chiron de pe zodia Berbec. Ceea ce ni se pare foarte
original, îndemnul pe care îl simțim acum de a ieși în evidență, de a face ceva neobișnuit,
dar ne apropia de obstacolul care ne-a creat până acum reținere și îngrijorare este ceea ce
ne eliberează de o mare constrângere. Lucrul acesta este, în mare parte, un avertisment
serios referitor la ceea ce avem de făcut de acum și până la sfârșitul lunii iulie.
Soarele, cel care se află foarte aproape de conjuncția cu Uranus, aspect care se va
împlinii în noaptea de 22 spre 23 aprilie, participă la un demers social absolut minunat.
Împreună cu Uranus mediază opoziția Jupiter-Junon, cea care ne-a adus atât de multe
probleme de comunicare, atât de multe separări, conflicte deschise sau situații umilitoare,
jignitoare, compromițătoare în ultima perioadă. De aceea este important să luăm în serios
acest efort, chiar dacă adevăratul efortul se va face începând cu ziua de 23 aprilie. Asta
înseamnă că 22 aprilie nu are o corespondență de consolidare, dar are o corespondența de
dinamizare care va fi chiar ecuația astrală a zilei următoare. În ecuația astrală a zilei de 23
aprilie găsim un mix de direcții: motive de conflict, de revendicare, de revoltă, de
independență, dar și de pace. Asta înseamnă că momentul de față ne pregătește cumva
pentru ceea ce va fi ziua următoare, dar ne și avertizează că nu ziua următoare este ținta a
ceea ce percepem acum, intuitiv sau prin anumite deducții, ci spațiul acesta al faptelor bune
are nevoie de o suprafață mult mai mare pentru împlinire, adică de aproape trei luni. Dacă
în momentul de față rămânem încrâncenați și ne aducem aminte de câteva întâmplări
nefericite care s-au consumat în ultimele zile nu facem decât să oprim această dinamizare,
să oprim raportarea la conjunctura astrală a zilei următoare care anunță o revoluție. Dacă
nu suntem pregătiți vom fi pioni în revoluțiile celorlalți. Dacă suntem pregătiți vom declanșa
propria revoluție, nu neapărat una care să modifice mentalitățile celorlalți ori ordinea socială,
ci poate fi și o revoluție personală.
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2:06 conjuncție Soare-Uranus
3:05 careu Lună-Neptun
14:48 conjuncție Lună-Jupiter
19:54 conjuncție Venus-Chiron
23:44 sextil Lună-Lilith

Prin corelațiile astrale care există între zile, schema de acum va avea nevoie de ideile
zile anterioare pentru a face ca mesajul pe care îl conține să se consolideze mai bine, dar
nu doar atât, va avea nevoie și de experiența zilei de 25 aprilie când Luna va trece prin
Coada Dragonului. Între avertismentul zile anterioare și acțiunile zilei de 25 aprilie, dominate
de o schimbare a strategiei, momentul de față ne aduce în fața unei profunzimi aparte. Este
posibil ca această profunzime să fie legată de o persoană care s-a evidențiat într-un context
încordat când nu și-a putut exprima ideile, când a ridicat tonul, și-a rezolvat o problema întrun mod vanitos, fără obiectivitate și cu duritate. Baza acțiunilor sale de atunci și până acum
îi determină pe acești oameni să creadă că au avut parte de experiențe fine, ezoterice,
inițiatice, dar nu au nimic de-a face cu aceste percepte profunde și rafinate ale evoluției
spirituale. Conjuncția Soarelui cu Uranus aduce o evaluare ciudată a evenimentelor, ca și
cum ele trebuie privite răsturnat, ca și cum experiențele trebuie prescrise, dacă sunt bazate
pe relația dintre lucruri, iar protagoniștii să fie și ei priviți ca niște lucruri. Modificările acestea
ridică mari semne de întrebare față de sinceritatea pe care protagoniștii am avut-o până
acum.

Nota dominantă a zilei conține însă și un semn de pace. Conjuncția Venus-Chiron
cea care aduce o notă originală modului de a simți și de a ne raporta, îi face pe oameni să
fie ocupați, preocupați, interesați de propria experimentare, să îndeplinească anumite
funcții, să aibă anumite roluri, poate chiar de conducere, de îndrumare, de verificare, dar nu
pentru a-și exercita puterea de influență, ci pentru a se echilibra, pentru a găsi soluția la
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marile probleme pe care le-am parcurs în ultima vreme. În egală măsură, 23 aprilie este o
și o zi de visare, o zi în care aspirațiile ne îndreaptă atenția către o viață mai bună, poate
chiar către o remediere a afacerilor, a schimbului de experiență pe linie profesională, a
promovării într-un domeniul artistic. Oricât de mult am încerca să transformăm toată această
zi într-un resort pentru mari realizări, conjuncția Soare-Uranus este semnul unei emotivități
prea mari. Cei care sunt marcați de complexe de inferioritate vor apela acum la metode
neconvenționale, vor evada în ceea ce nu este real în ideea că doar așa vor învăța și ei să
lucreze cu instrumentele abstracte, să simtă ceea ce înseamnă să fii popular, beneficiarul
unor descoperiri, să fie inventivi sau liberi. Este clar că momentul de față schimbă modul
cum ne raportăm la oameni, iar dacă nu suntem atenți adică dacă nu ne-am pregătit din
ziua anterioară schimbarea aceasta este fără măsură. Ceea ce se schimbă rămâne
schimbat, iar noi nu vom fi decât niște pioni care încearcă să se echilibreze în toată această
furtună.
Așadar, dinamizarea acestei zile ne avertizează și că agresivitatea și cinismul nu sunt
instrumente pe care ar trebui să le folosim acum, chiar dacă anumite conjuncturi sociale ne
spun că poate ar trebui să le utilizăm. Careul Lună-Neptun, cel care se va împlini în noaptea
de 22 spre 23 aprilie are această notă a constanței, a conservatorismului, a refuzului, a
autorității la care ajungem ca urmare a unei presiuni interioare, nu că suntem persoane
conflictuale ori recalcitrante. Așadar, forțele profunde care ne vin acum și care au această
intensitate a presiunii interioare acumulată prin voință proprie nu ne ajută să rezolvăm mai
repede o problemă, ci doar să explodăm. Știm din analizele pe care le realizăm aici că
aceste explozii nu prea sunt bune. Asta înseamnă că avem neapărat nevoie să ne bazăm
pe trecerea Lunii prin Coada Dragonului ca reper de dinamizare aferent acestei zile adică
să ne gândim că dacă ne permitem această explozie consecințele vor fi mult mai mari decât
simpla eliberare ca efect imediat.


1:51 Luna intră în zodia Capricorn
5:00 opoziție Lună-Junon
6:50 trigon Lună-Uranus
8:56 careu Lună-Chiron
9:07 trigon Lună-Soare
10:17 careu Lună-Venus
21:16 careu Lună-Mercur
21:47 Pluton intră în mers retrograd

Ecuația astrală a zilei de 24 aprilie ne vorbește despre elementele intime pe care nu
le putem rezolva foarte ușor. În seara acestei zile Pluton își va iniția deplasarea retrogradă
care va ține până pe 3 octombrie. Asta înseamnă că de acum și până la începutul lunii
octombrie va trebui să fim foarte atenți la replicile pe care le folosim, la ceea ce considerăm
a fi o bogăție, a fi o reconciliere, la cerințele pe care le înaintăm pentru că în momentul de
față mintea este rătăcitoare și lucrurile cele mai importante nu ne sunt încă accesibile.
Corespondențele de consolidare fac trimitere către ecuația astrală a zilei care ne
responsabilizează cel mai mult. Asta înseamnă că se va pune problema pe 24 aprilie ca o
colaborare să fie dusă mai departe, pentru a fi mai bine pregătiți în a face față acestor
provocări. Momentul de față anunță, mai pe la colțuri, poate chiar direct, un accident,
derapaje, trecerea către o zonă riscant și devine unul încărcat de tensiune și de
resentimente pentru că ziua este dominată de careuri, dar și de opoziția Lună-Chiron. Faptul
că Luna va trece prin trigoanele cu Uranus și, respectiv, Soarele nu reprezintă un ajutor
prea mare. Suntem atrași spre logică, spre o înțelegere abstractă, spre acele instrumente
de care ne putem folosi pentru a capta atenția cuiva și a fi ajutați să ieșim dintr-un impas,
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să ne rezolvăm o problemă urgentă. Asta înseamnă că în loc să avem viziune de ansamblu,
ne vom folosi această putere pentru a trăi momentul, pentru a convinge sau a ne bucura,
pentru a fi puternici prin ceea ce știm să facem și am demonstrat.
Un alt element important al zilei de 24 aprilie se referă la întâmplările neobișnuite.
Atracția către miracol, situațiile la care ajungem pentru că există o presiune puternică,
majoră, pe care o percepem ca pe o constrângere, ne face să credem că domnul tehnic în
care am activat până acum încă nu și-a spus totul, persoana cea mai importantă încă are o
agendă ascunsă și că armonia nu a fost atinsă așa cum ni s-a relatat. Cei care sunt mai
slabi de înger vor trebui să suporte o realitate dură, o mare opoziție din partea celor care au
putere de decizie în situația în care opiniile pe care le împărtășim, gândurile pe care le avem,
rezultatele pe care le pune la dispoziția celorlalți sunt absolut minunate. Asta înseamnă că
24 aprilie se înscrie pe linia generală a decadei, cea care ne vorbește despre anumite
avertismente pe care, din naivitate sau poate din alte motive, unele dintre ele foarte
personale nu sunt luate în considerare. Reacțiile ciudate ale momentului ne îndeamnă să
ne gândim că poate dacă ne-am deplasa, dacă am călători, dacă am lucra cu oameni situați
la mare distanță, am avea mai mult succes. Ambițiile acestei zile sunt foarte mari, atât de
mari încât pot rivaliza cu cele aferente zilelor de 21 și, respectiv, 29 aprilie. Mesajele obscure
ale acestei zile ar putea să ne tulbure foarte mult pentru că va fi folosită puterea de acum
pentru a schimba sensul lucrurilor și a le îndrepta către o destinație nefericită. De lucrul
acesta se ocupă omul care a fost încurajat de la începutul acestei decade și până acum să
răstălmăcească lucrurile, să-i facă pe ceilalți să creadă că totul este foarte dificil și greu de
rezolvat, iar bucuria și jovialitatea sunt complet inaccesibile. Retrogradarea lui Pluton care
vă ține până la începutul lunii octombrie ne atrage atenția asupra acestor situații neobișnuite.
Când ne raportăm la aceste elemente individuale, la cadrul social, suntem tentați să dăm
vina pe ceilalți. Dacă am făcut lucrul acesta și a fost corect în anii din urmă, acum, când
Pluton trece peste Coada Dragonului, nu mai poate fi o întâmplare. Ceea ce ni se pare că
trebuie tratat cu duritate nu vine dintr-o necesitate a prezentului, ci are deja un istoric. Nu
duritatea, ca impuls, trebuie să ne rămână în memorie, ci argumentele pe care le avem
acum. Aceste argumente ne vorbesc despre istoricul care nu și-a împlinit încă rostul.


12:25 sextil Lună-Neptun
17:36 conjuncție Lună-Saturn
19:33 conjuncție Lună-Coada Dragonului
22:48 conjuncție Lună-Pluton

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Capricorn și va trebui să treacă în seara
acestei zile prin conjuncție cu Coada Dragonului. Va trece, de asemenea, și prin două
conjuncții succesive, una cu Saturn și cealaltă cu Pluton. În mijlocul zilei va avea de împlinit
în sextilul cu Neptun, aspect care va încerca să atenueze puțin din tensiunea momentului.
Ni se va părea că această zi are o notă artistică interesantă, chiar dacă pe alocuri suntem
invitați să facem demonstrație de calități, de măiestrie, de putere, să ne preocupăm de
faimă, de lucrurile care durează sau care ne ajută ca anumite avantaje să le obținem prin
intermediul titlurilor, statutului, prin ceea ce am obținut anterior. 25 aprilie vine spre noi cu o
situație neobișnuită. Consolidarea se va face prin ceea ce înseamnă apelul la experiențele
celorlalți, la dovezile de cunoaștere și de corectitudine, la bunele intenții pe care ceilalți leau dovedit, la exemple de bune practici pe care oamenii pe care ni i-am luat ca modele le
au de oferit. Tot la capitolul consolidare vine și ziua de 30 aprilie, cea care va fi dominată de
inițierea deplasării retrograde a planetei Saturn. Există o revoltă care ne îndeamnă să fim
foarte motivați, să facem lucruri care sunt ușor de văzut, poate chiar unele situate la limita
dintre normal și anormal. Desigur, există în ecuația astrală a acestei zile și tendința de a
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face anumite lucruri în mod greșit, de a prefera anormalul, de a reforma o anumită structură
doar pentru că suntem nemulțumiți de ea, nu neapărat ca o necesitate a prezentului. Latura
dramatică a acestei zile combate însă lauda de sine, sfidarea la modul demonstrativ, și îi
ajută pe oameni să înțeleagă de ce informația probată este și cea care durează.
Corespondențele de dinamizare ne vorbesc despre repere greșite pe care ar putea
un om să le adopte acum pentru că nu a reușit să depășească așa cum trebuie presiunea
zilelor anterioare și mintea este în continuare în dificultate. Reacțiile sale par să susțină o
anticipare, par să indice omul care este pregătit pentru orice, dar, în realitate, lucrurile nu
sunt chiar așa. Ziua de 28 aprilie, cea dominată de careul Chiron-Junon ne vorbește despre
emoțiile simple care, pentru că sunt înțelese, trec înaintea celorlalte. Chiar dacă Luna trece
acum prin zodia Capricorn, judecând toată această reprezentare astrală prin mesajele
sintetice ale acestei decade, înțelegem că permisivitatea ne duce către un con de umbră.
Ceea ce anticipăm nu este acum decât rezultatul unor temeri personale care nu au fost
rezolvate din varii motive, că nu am vrut, că nu am înțeles, că nu am făcut parte din grupul
care trebuie, că nu a sosit momentul.


10:04 sextil Uranus-Junon
12:29 Luna intră în zodia Vărsător
17:58 careu Lună-Uranus
20:09 sextil Lună-Chiron

Sextilul care se împlinește în dimineața acestei zile între Uranus și Junon nu
beneficiază de corespondențe de consolidare la fel cum se întâmplă și cu careul MarteNeptun din ziua următoare. Asta înseamnă ca tot binele pe care vrem să ni-l luăm cu de la
sine putere, dar și constrângerile de care ne folosim pentru a ne justifica anumite intervenții
mai puțin corecte asupra celorlalți nu au nevoie să rămână în conștiința individuală. Trebuie
să mergem mai departe printr-un plan bun, prin mesaje pozitive, prin raportare la
evenimente frumoase care
vin de la oamenii pe care îi
admirăm cel mai mult și
care au demonstrat până
acum că se pot detașa de
nota dramatică, religioasă
sau prea casnică a unor
probleme. 26 aprilie vine cu
ascunderea unui adevăr de
dragul unui om plăcut sau
împotriva unui om pe care
nu-l apreciem. Este foarte
posibil ca toate aceste
întâmplări, tocmai pentru
că ne mobilizează, să
aducă o mare dorință de
competiție și în urma
acestei
competiții
să
descoperim că faptele pe
care le-am considerat
plictisitoare în primele trei
luni ale anului să devină
acum foarte atractive. Este, în cele din urmă, un moment interesant când fiecare ar putea
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să-și demonstreze care este nivelul de inteligență ori câte cunoștințe are. Dacă de fiecare
dată când se pune problema unei astfel de demonstrații întindem mâna spre o carte sau
căutăm pe internet înseamnă că nivelul de cunoștințe pe care îl deținem nu este cel cerut
de grupul de apartenență sau de momentul pe care îl parcurgem atunci. Desigur, nu ni se
cere să fim enciclopedii vii, ci să avem un fond, o cultură generală solidă încât să ni se
permită o anume independență.
Ziua de 24 aprilie este pentru momentul de față o corespondență de dinamizare,
adică pregătirea retrogradării planetei Pluton, cea care se va afla în această stare până la
începutul lunii octombrie, atrage atenția că situațiile ciudate nu trebuie folosite ca o armă
împotriva celor pe care vrem să-i dominăm, împotriva oamenilor care nu reușesc să lucreze
foarte ușor cu informația, care au reacții ciudate, care au dispoziții neobișnuite sau sunt
superficiali. Avem nevoie să fim echilibrați și respectuoși față de persoanele cu care
interacționăm pentru a nu ajunge la un moment dat, pe baza legii cauză-efect, să le luăm
locul. Nu facem lucrul acesta din frică, ci din respect pentru că respectul este cel care ne
ajută cel mai mult acum. Corespondențele de dinamizare, cele care fac trimitere către ziua
de 24 aprilie ne ajută să rezolvăm ceea ce este necesar pe moment, dar nu apelând la orice
metodă, nu abuzând de relațiile pe care le avem acum ori de credibilitatea celor cu care
interacționăm. Putem transforma ziua de 26 aprilie într-una de aventură, dar lucrul acesta
ne va fi folositor și dacă intervenim asupra situațiilor prezente prin afirmații pozitive. Putem
lucra astăzi cu mâinile, putem lansa mesaje pozitive, putem face o retrospectivă prin care
să-i ajutăm pe cei cu care interacționăm să înțeleagă că accentele dramatice ale vieții nu
sunt decisive, ci conjuncturale, putem călători pentru a ne întâlni cu oameni pe care nu i-am
văzut de mult timp. Asta înseamnă că se va pune problema pe 26 aprilie să renunțăm puțin
la popularitate. Dacă facem lucrul acesta cu eforturi proprii, prin mobilizare, nu va fi nicio
pierdere.


1:18 Ultimul pătrar
3:58 sextil Lună-Venus
16:03 careu Marte-Neptun
17:36 sextil Lună-Mercur

27 aprilie este o zi de pace. Chiar dacă în noaptea de 26 spre 27 aprilie se împlinește
faza de Ultimul Pătrar, semn de conviețuire dificilă sau de concluzii care nu mulțumește pe
nimeni, marile drame pe care le-am parcurs până acum sunt pe punctul de a găsi o
rezolvare. Ele sunt reînviate, retrezite la viață, suntem din nou în postura de a ajunge la
concluzii mai vechi, de a acuza, pe baza unor decepții mai vechi, prieteniile superficiale.
Asta contravine proceselor care țin de creativitate ori de imaginație, îi sperie pe oameni prin
pierderea rapide sau îi sperie pe cei care de felul lor sunt prea zgârciți și încrâncenați atunci
când anumite elemente de patrimoniu le dispar, deși toate celelalte care le rămân le sunt
arhisuficiente pentru a duce un trai decent. Corespondențele de dinamizare fac legături
interesante întrecu zilele de 23 și 29 aprilie, adică între ziua în care Luna se afla pe
Săgetător și cea în care luna trece pe zodia Pești, aducând în centrul atenției un progres
educațional, moral sau chiar inițiatic. De la Săgetător la Pești este o evoluție firească pe
care noile percepe ale astrologiei karmice o indică foarte clar. Acum vorbim doar de un
parcurs psihologic, nu concret, practic. De aceea, unii se grăbesc să ajungă la anumite
concluzii, dar până la urmă își dau seama că lucrurile își au propriul mers, soluțiile aproape
că vin de la sine, ceea ce, desigur, poate însemna pentru unii că tensiunea va rămâne iar
pericolele nu vor fi înlăturate. Elementele acestea evolutive care vin prin trecerea de la
Săgetător la Pești, indicate de multe ori în analizele pe care le facem aici, ne arată că
avantajul pe care îl pierdem vine doar acolo unde apreciem calitatea umană, doar acolo
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unde nu renunțăm la confortul personal pentru a interacționa cu un om drag sau pentru a
răspunde unei provocări venite din partea unui colaborator. Cel care apreciază mai mult
lucrul în defavoarea persoanei va fi dezavantajat de contextul acestei zile și va trăi mai mult
decât ceilalți drama
momentului.
Spre
seară, când Luna din
Vărsător se va afla întro relație bună cu Mercur
din Berbec vom avea
gânduri
îndrăznețe,
vom fi dispuși către
colaborări libere, în
afara impunerilor sau
necesităților imediate,
pentru că respectăm
inspirația momentului
ca fiind edificatoare sau
salvatoare. Pe ceilalți
însă relația proastă
dintre Marte și Neptun îi
îndeamnă
către
pasivitate, iar unii vor aborda această pasivitate la propriu, vor avea o după-amiază
prelungită de lene, de inactivitate, motivată de tristețe sau de absența energie. În cazul
acestor persoane nu careul Marte-Neptun este vinovat de absența activității cerută de
situația de acum, ci păcatele mai vechi cele care acum se transformă într-o veritabilă cușcă.
Așadar, această motivație legată de absența energiei, absența vitalității, absența motivații
nu reprezintă decât efectul unor fapte mai vechi care au generat în cazul celorlalți
deposedarea de energia lor, de motivația de a merge mai departe. Acesta este modul prin
care universul reglează anumite procese. Cei care nu s-au maturizat încă nu
conștientizează că se află în fața unei recompense. Ceilalți, dacă sunt la începutul traseul
evolutiv, dacă mai și înțeleg lucrurile acestea, la început se vor speria și vor considera că
dacă sunt pozitive și au o atitudine afirmativă față de tot ce se află în jur reușesc să
preîntâmpine astfel de momente. Așa cum am spus de multe ori, calea de mijloc este cea
mai potrivită, deci nici obediența exagerată nu ne poate proteja de situații de genul acesta.
Asta înseamnă că această relație negativă dintre Marte și Neptun ne face conștienți de
greșelile pe care le facem nu pentru a ne acuza, ci pentru a ne oferi un motiv în plus să ne
extindem orizontul cunoașterii, să ne străduim în înțelegi mai multe, în a observa mai multe
și în a fi mai toleranți, fără a fi indulgenți. Toleranța este semn de inteligență, în timp ce
indulgenta este semn de obediență.


1:10 trigon Lună-Marte
12:43 sextil Lună-Jupiter
21:56 careu Chiron-Junon

Prin consultarea corespondenților de consolidare și de dinamizare aferente acestei
zile înțelegem că 28 aprilie este o zi în care demascăm propria agresivitate. Este foarte
posibil ca descoperirile ciudate de acum să ne motiveze în a merge pe acest traseu, dar,
chiar și așa, nu este normal ca un om să se ascundă, nu este deloc firesc pentru o persoană
echilibrată să apeleze la situații de genul acesta. Așadar, 28 aprilie este o zi care ne ajută
să creștem dacă suntem profunzi sau maturi, ori să decădem prin propria greșeală, prin
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Nesiguranța în care am crezut până acum și care ne motivează să-i criticăm pe cei pe carei considera vinovați de ceva. Momentul de față scoate în evidență anumite atribute, anumite
calități care s-au evidențiat pe 25 aprilie. La momentul acela, Luna trece prin Coada
Dragonului și prin conjuncția cu Neptun, dar și prin cea cu Pluton. Eram încrâncenați, dispuși
să doborâm anumite reguli, să ne afișăm ca oameni stabil și peste care nu se poate trece.
Momentul de față ne invită să demonstrăm care sunt acele calități peste care nimeni nu

poate trece. Din această cauză, multe vor fi astăzi privite ca fiind răspunsuri prea dure, iar
această autoritate va fi cu atât mai accentuată cu cât omul este mai lipsit de calității ori mai
incompetent. De aici înțelegem că momentul de față ne aduce în fața unui comportament
individualist, că suntem îngrijorați de respectul pe care nu l-am primit până acum, că refuzăm
sprijinul cuiva, fără să-i dau nicio explicație. Lucrul acesta se explică prin faptul că anumite
bariere impuse de vibrația sintetică a acestei decade nu au fost depășite. Unele
avertismente a fost ignorate, așa cum se spune în prezentarea generală, iar reîntoarcerea
la probleme mai vechi înseamnă întoarcerea la atitudini mai vechi. Relația proastă dintre
Chiron și Junon înseamnă relația proastă dintre independență și constrângere, dintre
originalitate și toleranță. Așa cum am indicat și în observațiile inserate în zilele anterioare,
toleranța este elementul definitoriu al acestei perioade care ne scoate din orice încurcătură
majoră. Atunci când invocăm motive penibile legate de calcule greșite, încredere exagerată,
lipsa susținerii nu facem decât să le spunem celorlalți că în perioada de formare nu am dat
dovadă de seriozitate pentru că momentul de față se bazează foarte mult pe calitățile pe
care le-am dezvoltat atunci singuri, prin efort propriu, nu prin cadouri primite de la alții. De
aceea corespondențele de dinamizare fac trimitere către ecuația astrală a zilei de 24 aprilie
când Pluton și iniția deplasarea retrogradă, când Luna, abia intrată pe zodia Capricorn,
trecea prin careul sau la Chiron. Careul Chiron-Junon, chiar dacă a fost activ o perioadă mai
mare decât spațiul impus de aceasta decadă, face trimitere la episodul zilei de 24 aprilie ca
la un drog, ca la o substanță care creează dependență, ca la un episod de ură care trebuie
reiterat pentru că numai așa simțim că avem putere. Astfel, primele două zile de tranzit al
Luni prin zodia Capricorn, care nu a fost o ipostază încărcată de optimism și de voioșie, se
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poate transforma acum într-un motiv dinamic la care apelăm pentru că ni se pare oportun
sau chiar plăcut să lovim în ceilalți cu armele cele mai puternice, cu ceea ce știm că îi
destabilizează. Relația bună pe care Luna o are cu Jupiter retrograd și care se împlinește
în mijlocul acestei zile ne poate ajuta să găsim o explicație interesantă la aceste emoții
neînțelese. Cel mai simplu traseu trece prin toleranță. Cel mai complicat va trece prin
declarație de război.


0:04 conjuncție Lună-Lilith
1:11 Luna intră în zodia Pești
7:01 sextil Lună-Uranus
9:37 trigon Lună-Junon
19:33 sextil Lună-Soare

Momentul de față ne arată că nu putem face pace cu oricine. Corespondențele de
consolidare ne duc spre zilele de 21, 24 și, respectiv, 27 aprilie, cele care s-au evidențiat
printr-o coordonarea parte, prin selecția ideilor, prin alte experiențe decât au fost impuse în
celelalte zile. Corespondențele de dinamizare fac trimitere către zilele de 21 aprilie și 23
aprilie. Ceea ce ni se întâmpla acum ne arată că traseul poate fi modificat și ca un entuziasm
de moment, o persoană pe care nu am cunoscut-o până acum, dar care ne face anumite
propuneri ne poate ajuta să luăm o decizie foarte importantă referitor la poziția socială.
Trecerea Lunii pe zodia Pești îi face sensibili la ceea ce se întâmplă în jur, în comunitate
pentru a ne proteja propria structură, propriile emoții, propriul patrimoniu. Înainte ca Luna să
treacă pe zodia Pești va trece prin conjuncția cu Luna neagră, ceea ce face ca această zi
să conțină și anumite
confuzii. De aceea ziua
de 21 aprilie, prin
ecuația astrală aferentă,
este și un element de
consolidare, dar și unul
de dinamizare. Ni s-a
părut că soluțiile rapide
pe care le-am avut la
acel moment, poate
chiar
anumite
compromisuri,
au
constituit salvarea la
care ne permitem să
apelăm de fiecare dată
când
trecem
prin
momente dificile. Acum
învățăm că, de fapt,
momentul acela s-a
evidențiat pentru că a
fost încurajat chiar de iminenta analiză a momentului. Ziua de 29 aprilie a fost pentru ziua
de 21 aprilie un semn de consolidare. Asta înseamnă că legăturile pe care le facem între
întâmplările aferente celor două zile ne ajută să înțelegem mai mult despre oameni, despre
putere, despre patrimoniu sau despre ambiție. Anumite acțiuni cu caracter personal, poate
chiar intim, cunoscut doar de persoana în cauză, pot duce la concluzii dureroase, din care
să înțelegem că până și unii oameni apropiați au nevoie la un moment dat să trădeze.
Ecuația astrală a zilei de 29 aprilie nu ne vorbește despre trădare, dar dacă experiențele de
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la începutul anului și până acum au mers în direcția aceasta, dacă segmentarea se face
numai prin trădare atunci va fi prezentă, picurată de undeva de sus, impusă de un factor
foarte puternic în sensul că nimic din ceea ce întâmplă acum nu o va putea opri.
Corespondențele de dinamizare, cele care au în ecuația zilei de 21 aprilie un suport
temeinic, se bazează și pe ecuația astrală a zilei de 23 aprilie. Poate anumite lucruri
neobișnuite pe care la momentul respectiv le-am interpretat greșit acum ni se dezvăluie,
acum ne arată că putem spera într-o viață mai bună doar dacă răspundem provocărilor întrun mod pozitiv, doar dacă lăsăm anumite constrângeri patrimoniale, de atitudine, de
disconfort afectiv să treacă, să dispară cu noaptea. De altfel, aceste elemente impuse de
ziua de 21 aprilie, prin încheierea tranzitului Lunii prin zodia Scorpion, prin medierea
tendinței Nodurilor în raport cu Coada Dragonului, vor fi active și în ziua următoare. Asta
înseamnă că sfârșitul decadei a treia a lunii aprilie ne ajută să luăm cele mai bune decizii
făcând trimitere la episoade de putere. Așa apare și o selecție în sensul că nu totul se
bazează pe puterea dacă este intens, nu totul se bazează pe inteligență dacă este
argumentat.


3:54 Saturn intră în mers retrograd
13:30 conjuncție Lună-Neptun
17:20 careu Lună-Marte
18:32 sextil Lună-Saturn
19:57 trigon Lună-Capul Dragonului
23:47 sextil Lună-Pluton

Ultima zi a lunii aprilie ne vorbește despre o pedeapsă pentru nerespectarea unui
termen, pentru că nu ne-am încadrat în promisiunea făcută, pentru că nu ne-am adaptat
anumitor condiții. Este clar că momentul de față aduce o luptă între două părți care s-au
evidențiat de-a lungul acestei luni și care a produs efecte majore. Unii vor încerca acum să
evadeze într-un plan al realității, să se ascundă ori să doarmă, să se sustragă unui cadru
legislativ și, crezând că pot adopta cea mai bună decizie în absența acestor forțe, să dea
momentului o interpretare absolut halucinantă. În realitate, aceste persoane amplifică și mai
mult dificultatea momentului prin refuz, prin abuz de putere ori de încrederea cuiva. Saturn
își va reveni la mersul direct pe 18 septembrie și până atunci ne vom gândi că această
pedeapsă ne va urmări ca o umbră. Referindu-ne strict la moment, la ipostaza astrală a zilei
de 30 aprilie, unii vor fi tentați să renunțe la dispută, dar o vor face din lașitate, nu pentru că
le este greu, sunt bolnavi, au altceva mai bun de făcut. Nu va conta pentru ei nici că se va
pune problema modificării unui cadru legislativ, pentru a deveni mai toleranți ori pur și simplu
pentru a se adapta nevoilor de acum. Ei vor rămâne în continuare competitivi, vor fi pe
poziție de bătaie ca și cum toți care le-au creat până acum probleme trebuie să primească
o replică. Știm cu toții, retrogradarea lui Saturn nu este niciodată o perioadă ușor pe parcurs.
Cei care sunt responsabili și atenți nu se vor întoarce la probleme mai vechi pentru a le
repara, ci, cu același efort precum ceilalți, vor duce mai departe demersul. În timp ce alții
muncesc pentru că sunt obligați să se întoarcă, cei buni muncesc pentru că vor să ducă mai
departe ce și-au propus, vor să avanseze. Acum ni se pare că anturajul ne avantajează,
însă este doar o impresie de moment. Luna nu poate media tendința Nodurilor, dar are o
relație bună cu Axa Dragonului. Pentru că trece prin conjuncția cu Neptun, ne vom folosi de
anumite avantaje sociale, unele la care am ajuns cu efort, dar nu va conta. Confortul
momentului se va evidenția mai mult decât în celelalte zile pentru că dinamizare se face prin
atracție către putere, către a considera că dacă avem opinii atunci trebuie unanim acceptată,
după cum ne spune legătura dintre ziua de față și cea de 21 aprilie prin corespondențele de
dinamizare. Nemulțumirile momentului se vor amplifica pentru că nu toți sunt competitivi, nu
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toți pot face față provocărilor, nu toți privesc spre obstacole cu îndrăzneală și curaj. Cel care
aleg, începând cu 30 aprilie, să se izoleze înseamnă că deja a pierdut bătălia, nu că a
renunțat la o dispută. Așadar, avem nevoie în următoarea perioadă să fim responsabil față
de noi înșine, să nu ne mințim atunci când alegem să facem ceva chiar dacă nu trebuie să
spunem nimănui de ce o facem, cum o facem și unde vrem să ajungem. Relația corectă cu
sine este în perioada de retrogradare a lui Saturn prin Capricorn elementul de bază care ne
ajută să nu cădem de la înălțime.
Astfel, a treia decadă a lunii aprilie ne-a pus în fața unor situații destul de încordate
care ne-au îndemnat să fim responsabili, să nu ne mințim, să nu căutăm soluții acolo unde
nu există, să nu le provocăm celorlalți necazuri. Chiar dacă în ochii unora acestea par simple
șabloane, clișee, ele sunt elemente care ne scot din multe încurcături în această decadă.
Cei care consultă din timp aceste previziuni vor alege să nu fie atât de sceptici în momentul
în care partenerul de dialog greșește, să nu își folosească cunoștințele ori abilitățile
psihocomportamentale pentru a obține avantaje imediate, ci doar să ducă mai departe o
interacțiune frumoasă cu cei din jur. Aspectul psihologic al acestei decade are o greutate
aparte. Dacă se va pune problema ca anumite defecte să fie recunoscute, poate chiar în
situații neplăcute să o facem pentru că lucrul acesta nu ne dăunează. Este foarte posibil ca
în momentul respectiv să ni se pară că suntem supuși unei umilințe maxime. Va fi o ipostază
trecătoare pentru că toate aceste momente delicate sunt imediat înțelese în momentul în
care vârful, intensitatea maxima dispare.
Luna aprilie ne-a vorbit de elementele care trebuie hrănite cu puterea personală dacă
alegem să coborâm nivelul, dacă alegem să menținem lumina chiar dacă ne aflăm în medii
care nu apreciază calitățile luminii. Pentru unii acestea sunt jocuri chiar dacă se cred
formatori de opinie și în cazul lor se impune mai multă prudență. Dar până și cei speciali
greșesc. Vor porni de la teama că nu au pentru ceilalți importanța cuvenită în această lume
până la reîntoarcerea la probleme mai vechi pe care ar putea acum să le interpreteze ca pe
un semn de maximă umilință. De aceea avertizarea de acum este către măsură, către
echilibru, pentru că prea multe mesaje ne vin din zodia Capricorn și de fiecare dată când
acestea sunt refuzate efectul nu este o remodelare a unor calități, ci o cădere de la înălțime.
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Luna mai ne aduce în fața unor încercări importante pentru anul 2019. În primul rând,
iertarea înseamnă a evita în mod intenționat o provocare, iar aceste provocări specifice
momentului din care ne vom alege una pe care să o evităm în mod intenționat vor veni din
partea Lunii negre, cea care pe 3 mai va trece pe zodia Pești, din partea lui Marte de pe
zodia Rac (cădere), începând cu 16 mai, sau din partea planetei Saturn, cea care la sfârșitul
celei de-a doua decade va trece prin Coada Dragonului, iar la sfârșitul acestei luni va împlini
opoziția cu Junon. Aceste elemente care ne îndeamnă să apreciem altfel legăturile cu
ceilalți, poate chiar să fim puțin mai categorici, ne îndeamnă și spre o falsă sobrietate. De
aceea, avem nevoie să privim toată această situație dintr-un cadru mult mai larg, să fim
consecvenți în deciziile pe care le luăm, să alegem să nu îndeplinim un rol negativ
considerând că dacă anturajul nu a remarcat lucrul acesta, dacă partenerul de dialog nu
vede atunci ne putem permite să facem orice. Presiunea astrală care vine din partea planetei
Saturn, mai ales că în această lună va fi în primul său sector de retrogradare, lucrează foarte
puternic asupra acestei lecții de viață. Ceea ce nu înțelegem nu înseamnă că se află în afara
regulilor cosmice, la fel ca și în cazul legilor lumești, dacă nu cunoaștem legea nu înseamnă
că suntem în afara ei.
Marcajele care vin din partea celor trei elemente astrale indicate pot produce
întârziere însă, dintre acestea, Marte ne spune și cum anume se vor produce aceste
întârzieri: prin agresivitate, prin mânie, prin refuzul de a accepta supunerea, umilința, prin
ușurința de a răspunde
provocărilor.
Așadar,
dintr-un cadru mult mai
larg, schema astrală a
lunii mai aduce o
schimbare de rol, o
situație conflictuală care
trebuie
să
se
soluționeze bine pentru
toată lumea, dar care,
până la urmă, va
avantaja doar pe cel
care a avut bune intenții
în anul anterior. Anul
progresului și vindecării,
anul 2018, va avea,
pentru multe
etape
aferente anului 2019, rolul de control. Asta înseamnă că retrogradarea lui Saturn va fi, prin
mesajul pe care-l lansează, un interval destul de absurd. Suntem pedepsiți pentru că am
greșit deși nu am știut cum să acționăm. Așa va gândi în luna mai omul comun. Dar
anticipările la care avem acces prin anumite persoane care au ales să facă lucrul acesta în
această viață vin tocmai pentru a ne pregăti pentru aceste situații. Asta înseamnă că a
invoca acum o justiție abuzivă ori nedreaptă, că suntem judecați că am acționat într-o
direcție și nu am știut cum trebuia făcut, este o dovadă de ignoranță. Asta înseamnă că
bătălia lunii mai va fi câștigată de cei care s-au pregătit cu un an înainte, încă din anul
progresului și vindecării (2018) cel care a scos la lumină cauzele bolii personale sau bolilor
colective.
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Decada I (1-10 mai 2019)
Mari încercări. Inventivitate. Dimensiunea personală este
reevaluată. Judecată aspră. Cercetări suplimentare. Aventură
oprită.

DECADA NR. 13
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

5

11-20 februarie

Reper negativ

30

21-31 octombrie

MAI - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
2, 7, 9
1
8
1, 5, 10
2
1, 5
4, 6, 10
3
4, 5, 8
3, 7
4
3, 5, 7, 9
2, 3, 4
5
2, 8
6
3
4, 8, 9
7
1, 4
1, 3, 5
8
7
4
9
1, 7
1
10
2, 3

Aventuri ciudate. Conflicte de idei. Opiniile personale trebuie argumentate. Oamenii se
îndoiesc de propriul destin. Deciziile personale sunt marcate de teama unei justiție abuzive. Spaimă.
Soluții ciudate care nu pot fi aplicate într-un cadru mai larg. Ceea ce este constructiv este ignorat. Se
elimină date importante. Munca nu este apreciată ca pe vremuri. Elementele esențiale au nevoie de
timp pentru a fi apreciate. Discuții prea aprinse despre o neșansă. Calitatea unei idei este dovedită
prin mobilizare. Sunt situații favorabile însă ele depind mult de subiectivitate. Discuții despre jocuri
de culise. Deciziile importante sunt răsturnate. Forma este mai importantă decât conținutul.
Nefericire. Decizii adoptate împotriva celui slab. Mobilizare puternică. Surprize neplăcute. Intuiția
ne spune că trebuie să ne pregătim pentru o perioadă în care influențele dramatice, depresive,
interesante au un rol foarte important în deciziile sociale. Teama de pedeapsă. Fapta bună
compensează impulsul de a face rău, de-a jigni, de a invada intimitatea celuilalt. Suntem obligați să
nu acceptăm avantajul celuilalt. Se discută despre noi asocieri. Călătoriile sunt interesante.
Mobilitatea vine la pachet și cu anumite agresiuni ori atacuri. Planuri de viitor făcute prea ușor. Apar
noi posibilități de dezvoltare. Avem curaj. Discutăm despre proiectele pe termen lung. Avem
încredere în planurile de viitor. Ceea ce este agresiv va primi, pe viitor, replici pe măsură. Prezentul
este frumos, atractiv, interesant. Acuzații legate de un accident gestionat greșit sau despre un viciu.
Limitarea face trimitere la indisciplină. Extravaganțele sunt pedepsite aspru. Colaboratorii nu sunt
sincer. Competiția nu duce la un rezultat foarte bună. Avem nevoie de autocontrol și de respect. Cu
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atitudine jignitoare ne complică relațiile cu oamenii pe care îi apreciem. Activități complexe. Ne
întoarcem către întâmplări mai vechi. Atenție mărită din cauza fricii. Senzații stranii. Ne asumăm
anumite riscuri. Mesajele sunt ciudate. Avem nevoie de o mare capacitate de sinteză. Scandal.
Atitudine nepotrivită față de cei care se descurcă din punct de vedere material mult mai bine. O luăm
de la capăt. Oamenii care conduc nu sunt acum la slăbiciunile celor pe care îi conduc. Aspectele
favorabile sunt prezentate într-un mod întortocheat. Se facă experimente. Judecată precară. Condițiile
unui contract se modifică. Excesul de putere nu folosește nimănui. Se înlocuiesc anumite erori.
Sentimentele frumoase care ies la iveală nu sunt apreciate. Este evidențiat un obstacol. Intuiție.
Rezolvarea unor probleme generate de un conflict sau de un accident. Este necesară declanșarea unei
investigații. Se discută despre probabilistică. Ajutorul mi se pare prea puțin. Anumiți factori ne pun
în dificultate. Ceea ce este negativ face trimitere la o epocă în care conflictul sau puterile cele rele
decideau totul.
Prima decadă a lunii mai ne vorbește despre încercări pe inventivitate. Trecerea Lunii
negre pe zodia Pești trezește și temeri mari care vor primi prin opoziția lui Marte cu Jupiter
din 5 mai mesaje suplimentare despre protagoniști, indiferent de rolul pe care îl îndeplinesc,
devenind un fel de aspect prevestitor. Vor considera că nu doar a afla despre niște conflicte
este vorba acum, ci și despre cum au ajuns, cel bun și cel rău, în această postură. Lucrurile
bune ale acestei decade se referă la faptul că toate aceste temeri ne îndeamnă către
cercetare, să ne descoperim o latură ascunsă, chiar dacă deocamdată nu o vom putea afișa
așa cum ne-am dori. Este posibil ca toate aceste schimbări majore, care ne vor și brusca
cu mesaje tendențioase, din care înțelegem că sunt forțe care doresc să ne dea la o parte,
să ne diminueze puterea de influență, anumite aspecte ale dezvoltării personale să fie
cumva oprite. Unii vor înțelege că aventura vieții se oprește aici pentru o perioadă, dar este
opinia lor.
Prin legăturile dintre decade înțelegem că schema astrală de acum face trimitere la
ceea ce am învățat în mijlocul lunii februarie. În a doua decadă a lunii februarie am simțit că
lucrurile se pot schimba în bine, că pașii mici sunt, în realitate, nu doar semne de prudență,
și etape de evoluție sub care nu mai putem coborî. Am trecut atunci prin momente absolut
fabuloase, iar unghiurile majore care s-au consumat la momentul respectiv devin pentru
această etapă repere pozitive. Reperele negative sunt Cele alimentate de o revoltă lipsită
de sens. Se face, în felul acesta, trimitere către finalul lunii octombrie, când marte, din exil,
de pe zodia Balanță, se va afla într-un careu cu Axa Dragonului, dar și cu Saturn care, între
timp, și-a revenit la mersul direct. Ceea ce nu putem împlini acum impune, prin planuri
negative, prin obsesie, o răzbunare pe finalul lunii octombrie. Noi , prin preocupările față de
moralitate, educație, spiritualitate, nu ne programăm așa ceva, nu suntem ființe care se
folosesc de mesajele cosmice pentru a obține mai multă putere și a influența balanța
valorilor prin rău, ci citim aceste mesaje astrale pentru a nu împlini acest plan în situația în
care magnetismul faptelor negative este la un moment dat mai puternic.


0:56 careu Lună-Jupiter
9:32 sextil Mercur-Marte
11:46 careu Mercur-Saturn
13:20 Luna intră în zodia Berbec
21:10 careu Mercur-Capul Dragonului
21:24 conjuncție Lună-Chiron

Prima zi a lunii mai ne vorbește despre situații ciudate. Unghiurile care se împlinesc
acum scot în evidență gravitatea unor decizii care au fost adoptate anterior, nu neapărat în
luna aprilie, cât în lunile din urmă, poate chiar în anii din urmă. Acest careu a lui Mercur la
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Axa Dragonului, în situația în care Saturn trece peste Coada Dragonului și împlinește și cu
acesta un careu scoate în evidență îndoieli care au fost ascunse mult timp. Dacă Mercur
are cu cele două elemente astrale genul acesta de raportare de două ori pe an, în această
combinație se întâlnește mai rar. Este foarte adevărat că relația bună dintre Mercur și Marte
ar putea să compenseze cumva această defulare, această evadare din confort pentru a nu
ajunge la decepții sfâșietoare, pentru a nu confunda un eșec de moment cu o fundătură. Cu
toate acestea, în mijlocul zilei Luna va trece pe zodia Berbec și puțin oameni își vor controla
aceste impulsuri. Apoi, pentru că nu este totul, corespondențele de consolidare ne îndreaptă
atenția către ziua următoare, când ar trebui să ne preocupăm de frumos, de echilibru, să
descoperim calitatea vieții, către ziua de 7 mai, când întâmplări mai vechi ne vor face să ne
gândim la mesaje ciudate, să le re interpretăm și să le dăm o notă scandaloasă, dar și la
ziua de 9 mai, cea care ne ajută să transformăm elementele negative, prin presiunea pe
care o conține, în elemente pozitive, pentru că avem maturitatea necesară și, în plus, tot
ceea ce s-a întâmplat în această decadă nu a fost dus către excesul de putere, ci către
înțelegere. Avem o grea misiune în prima zi a lunii mai și tocmai de aceea soluțiile ciudate
pe care le gândim acum nu trebuie puse în aplicare. Avem datoria față de noi înșine ca toată
această energie care ne vine din prezența Lunii pe Berbec să o transformăm în motivație
de muncă, nu de răzbunare.
Un alt element important al acestei zile este cel dat de aspectul constructiv care ne
ajută, pe baza problemelor pe care încercăm să le rezolvăm acum rapid, să dăm vieții un
sens constructiv. Sensul constructiv al momentului se bazează în mare parte pe emoțiile
care nu au fost apreciate ca și cum trebuie acum să le demonstrăm celorlalți cât de priceput
suntem, cât de multe știm, cât de fericiți suntem sau cât de mare control avem asupra
acestora. Dacă luăm în calcul faptul că în prima zi a acestei luni corespondențele de
dinamizare fac trimitere către ziua de 8 mai, înțelegem de ce nevoia de a demonstra abia
acum poartă o mare valoare. Suntem atrași de evenimente ciudate, interesați de a demonta
o opinie, de a elimina din competiție un adversar despre care credem că pe viitor, dacă neam asociat cu el, am avea doar de suferit. Trecem prin această construcție, prin această
proiecție a ideii asupra unor evenimente concrete și tot ceea ce agasează această natură
afectivă întreține atitudinea conflictuală. Având în vedere că ultimul aspect al zilei este
conjuncția Lunii cu Chiron, până la urmă furtună acestei zile se va liniști. Vor fi foarte
câștigați cei care s-au bazat foarte mult pe experiențele proprii, pe cunoștințele pe care le
au, pe viziunea clară asupra viitorului ca și cum nu mai au nevoie să adauge ceva în plus
evenimentelor viitoare, ci doar să aștepte ca ele să se împlinească pentru a demonstra ceea
ce dețin deja.


0:05 careu Lună-Junon
17:36 conjuncție Lună-Venus

Corespondențele de consolidare ale acestei zile fac trimitere tot către trei ecuații
astrale, însă dintre acestea una s-a consumat deja (1 mai), iar următoarele sunt zilele de 5
și respectiv 10 mai. Ziua de 1 mai este și o corespondență de dinamizare, la fel și ziua de 5
mai. Asta înseamnă că momentul de față, chiar dacă nu conține decât două unghiuri, careul
Lună-Junon și conjuncția Lună-Venus, devine un episod foarte important care poate
modifica în bine calitatea ideii, ne poate ajuta să ne dezvoltăm o gândire științifică, să fim
constanți și puternici în opiniile pe care le avem, să renunțăm la acele gânduri de austeritate
care ne ajută foarte mult. În plus, putem obține și o mare mobilitate, dar nu oricum, ci una
afectivă, cea care ne-a lipsit în ziua anterioară și care ne va fi de un real folos începând cu
5 mai, după ce se va împlinii Luna nouă, adică în următorul ciclu lunar. Așadar, a doua zi a
lunii mai este una de putere, de subiectivitate, dar nu oricum, ci o subiectivitate plăcută care
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ne ajută să dovedim că de fiecare dată când ne mobilizăm reușim să aducem la lumină
acele calități care ne fac cinste. În consecință, și evenimentele se modifică, și structura
grupului de apartenență pare să fie mai solidă prin aceste calități pe care le pune la dispoziția

celorlalți. Luna din Berbec are însă o atitudine furtunoasă, tocmai de aceea se impune să
nu acceptăm jocuri de culise pentru că intensitatea aceasta va fi dusă într-o zonă ascunsă,
să ne preocupăm mai curând de ceea ce este la vedere pentru că nu mai așa anumite
calități ne vor fi recunoscute. Ceea ce facem acum este inteligibil, puternic, nu conflictual
așa cum apărea din raportarea ecuației astrale de acum la cea a decade sau la cea a lunii
în curs. Mulți își vor aminti acum de ceea ce s-a întâmplat pe mijlocul lunii februarie, dar întrun mod pozitiv, nu agresiv, și nu pentru că au imaginație bogată, ci pentru că doresc să fie
armonioși, pentru că au înțeles schimbările care s-au produs la momentul respectiv, atât
comunicarea, prin importanța pe care o are, cât și stabilitatea ori nevoia de a cultiva un
punct de vedere propriu, unul original și profund. Pentru că zilele de 1 și 5 mai sunt atât zile
de consolidare cât și de dinamizare cele două direcții par oarecum asemănătoare. În plus,
corespondențele de consolidare obțin, ca îndemn, și mesaje ce vin din ecuația astrală a zilei
de 10 mai. La momentul acela Luna, după ce își va încheia relația proaste cu Pluton și
Venus, va trece pe zodia Leu și va trebui să înfrunte un careu cu Uranus. Anumiți factori pe
care nu-i luăm în considerare acum se unesc până atunci, nu pentru că acesta este mersul
lucrurilor, ci pentru că la momentul respectiv, prin mobilizarea puterii personale se va ajunge
la ipostaze critice când noi înșine să dictam cum anume să se încheie un demers, spre rău,
spre foarte rău, spre bine sau spre foarte bine. Cert este că momentul de față ne spune că
avem un as în mânecă, dar mai ales că este indicat să avem mai mult curaj și să ne
îndreptăm atenția către rafinament, către sentimente frumoase, către cultivarea intuiției și a
respectului, adică spre conjuncția Lună-Venus pe zodia Berbec, nu către conflicte pe ideea
că n-am primit suficient sau că nu suntem respectați, adică pe careu Luna-Junon. Asta
înseamnă că avem ocazia să ne îndreptăm atenția către lucrurile bune încă de pe acum și
să nu ne ascundem de probleme, ci să le înfrunte că poate nu toate situațiile care cer o
astfel de abordare ne duc spre război.
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0:50 careu Mercur-Pluton
5:13 careu Lună-Saturn
6:21 careu Lună-Axa Dragonului
6:56 trigon Mercur-Jupiter
7:18 sextil Lună-Marte
10:13 careu Lună-Pluton
11:02 trigon Lună-Jupiter
11:43 conjuncție Lună-Mercur
22:11 Lilith intră în zodia Pești
23:17 Luna intră în zodia Taur
23:18 sextil Lună-Lilith

Luna neagră își va încheia în această zi tranzitul sau prin zodia Vărsător și va trece
pe zodia Pești. Știm că acest element astral tranzitează fiecare semnul în aproximativ nouă
luni, ceea ce înseamnă că undeva în primăvara anului următor își va încheia periplul prin
zodia Pești. Acest tranzit nu este ușor, ci ne pregătește pentru a face față unor situații
dramatice, îngrijorătoare la care să participe, deopotrivă, atât factorul social cât și factorul
personal. Pentru că Luna neagră trece pe zodia Pești când Luna se află încă pe zodia
Berbec înseamnă că următoarele nouă luni primesc un plus de dinamism poate chiar
agresivitate (amprenta momentului de început al unui tranzit nu poate fi ignorată), însă o
agresivitate oarbă din partea Lunii pentru că ea se află în Perioada fără direcție. De aici
înțelegem de ce momentul de acum face trimitere, pentru consolidare, la ceea ce se
întâmplă în ziua următoare, când Luna va trece prin conjuncția cu Uranus și prin sextilul cu
Junon, dar și către momentul în care Marte va trece prin opoziția cu Jupiter, iar Mercur își
va încheia tranzitul sau prin Berbec. Așadar, schema aceasta, chiar dacă include și ecuația
astrală a ultimei zile a decadei, face trimitere la un moment ciudat, de nesăbuința, de
agresivitate, de duritate, ca și cum ne aflăm în fața unui răspuns ciudat. Dacă nu luăm
decizia care trebuie, viață socială se schimbă, puterea personală va fi dominată doar de
patrimoniul pe care îl avem, iar ținuta, cea care până acum a fost importantă pentru că făcea
trimitere la anumite episoade istorice, aparținând grupului, poporului sau poate chiar vieții
personale, ne arată că dimensiunea personală este atrasă către o zonă întunecată.
Imediat ce Luna va intra pe zodia Taur ne va avertiza că anumite lucruri nu sunt chiar
atât de rele și că nu este cazul să ne temem atât de mult de constrângere, de pedeapsă, de
faptele rele ale celorlalți. Luna neagră pe zodia Pești nu reprezintă cea mai proastă poziție,
dar aduce anumite întârzieri, o mobilitate ciudată a valorilor, un mesaj straniu dat de
dificultatea de a cădea la o înțelegere cu cineva, de a-i acceptat opinia, de a tolera obiceiurile
greșite ale unor persoane cu care interacționăm. Poate pe această conjunctură, observând
mai bine defectele celorlalți, ajungem să înțelegem și de ce calitățile oamenilor cu care
interacționăm trebuie apreciate de mult. În mod sigur, ipostaza zilei de 3 mai este una
încărcată de tensiune, ca întreaga perioadă, dar și de experiențe parapsihologice. Nu doar
Luna neagră, prin trecerea sa pe zodia Pești, ne spune lucrul acesta, ci și trigonul MercurJupiter, înainte ca Mercur să își încheie tranzitul sau prin zodia Berbec. Avem intuiția
necesară să înțelegem de ce este nevoie de o mobilizare puternică, de ce memoria dramelor
nu ne ajută, de ce nu mai recunoaștem un adversar, ci îl vedem ca pe un prieten, ca pe un
posibil aliat. Dacă pe alte conjuncturi careul Mercur-Pluton ar fi fost unul dur, marcat de
obsesii, de obstacole, de tensiuni care n-ar fi dus spre situații neplăcute care să nu ne
permită menținerea poziției actuale, acum această relație între Mercur și Pluton devine un
fel de resort care ne ridică deasupra problemelor celorlalți. În cuvinte mai simple, toate
aceste provocări reprezintă un fel de evadare care ne face viața mai frumoasă.
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5:12 conjuncție Lună-Uranus
11:43 sextil Lună-Junon

Trecerea Lunii prin conjuncția cu Uranus este un moment ciudat. În primul rând,
mesajul planetei Uranus pe zodia Taur va fi particularizată acum printr-o formă de sfidare,
ca și cum am pierdut anumite avantaje și nu putem trece peste acest impediment. Corelațiile
acestei zile ne vorbesc despre forțe care se bazează mult pe noile energii, cele ale Lunii
negre pe zodia Pești, care nu ne avantajează, dar care dau explicații foarte pertinente,

credibile, asupra a tot ceea ce traversează în momentul de față, dar în special a situațiilor
neplăcute sub pretextul că adevărul trebuie să primeze, însă el este abordat acum în forma
sa crudă tocmai pentru că doare. Apoi, dinamismul zilei de 4 mai este de-a dreptul
impresionant. Face trimitere către multe ecuații astrale, ceea ce va transforma momentul de
față într-unul foarte dinamic. Unii își vor face planuri de călătorie, alții își vor face planul de
răzbunare pentru că multe sunt acum concentrate, poate prea concentrate pentru ceea ce
ar trebui să împlinim conform directivelor decadei. Prea multă încăpățânare ne va duce către
ceea ce nu vom folosi niciodată, către a accepta ceea ce ne va compromite pe viitor, către
a călători doar pentru a ascunde obsesia fugii de responsabilitate. 4 mai este o zi de
mobilitate, de atenție pe lucrurile care ne interesează cel mai mult și de absența pe ceea ce
este foarte important. În plus, fiind o zi dinamică, sunt invocate tensiuni mai vechi, care vor
putea fi puse în aplicare pentru că totul este foarte concentrat, apăsător și gândurile pe care
le avem ne obligă cumva să luăm atitudine. Dacă ar fi să luăm în calcul doar conjuncția Lunii
cu Uranus ne-am gândi că pierdem un drept, că suntem într-o poziție nefavorabilă, că neam născut într-un loc nepotrivit, însă sextilul Lună-Junon ne vorbește despre asocierile pe
care le-am făcut și în care am crezut și pornind de la ele putem acum să dăm realității o altă
explicație, chiar dacă momentul de tensiune ne afectează armonie interioară chiar dacă, în
mod obsesiv ne amintim acum de iubiri pierdute ori de trecerea prea rapidă a anilor.
Aspectele benefice ale momentului se bazează mult pe mobilitate, deși această mobilitate
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face trimitere mai curând la obiceiuri. Este posibil ca înțelegerea cu un factor de putere să
ne ajute să trecem dincolo de anxietate, să ne bucurăm de lucrurile simple, cele care
favorizează, să ne petrecem timpul cu un partener care vorbește frumos, are amintiri
frumoase, nu privește viața cu încrâncenare și nici nu se teme de bătrânețe. O anume
ostilitate va fi vizibilă în spațiul acestei zile tocmai pentru că ea este foarte dinamică, tocmai
pentru că se bazează mult pe ecuația astrală a zilei de 9 mai, cea care conține careul VenusPluton. Ne gândim acum la un obstacol și cu cât îl ține mai mult în minte cu atât îl proiectăm
mai mult asupra zilei de 9 mai. Dacă la momentul respectiv, așa cum ne spun
corespondențele de consolidare că există o legătură cu ceea ce se întâmpla acum, ne vom
gândi că am părăsit cărarea, ne-am abătut de la acest drum doar pentru că ni s-a permis
sau pentru că am putut, acum vom vedea că lucrurile acestea conflictuale nu rezolvă ușor
problemele, poate nu le rezolvă deloc, însă ne lasă gustul amar al unui trai conflictual. Este
foarte posibil ca unii să se fi născut pentru a fi conflictuali, să fi venit în această viață pentru
a-i încercat pe ceilalți. Dacă avem bune intenții, dacă în celelalte luni ale anului am dovedit
în acest an al segmentării că nu suntem conflictuali, nu avem de ce să folosim o astfel de
abordare. Ceea ce ne va spune ziua de 9 mai că nu reușim să consolidăm nu reprezintă
altceva decât simple greșeli pe care le facem acum și pe care le vom putea corecta până la
finalul acestui an.


1:44 Lună nouă
8:58 sextil Lună-Neptun
13:18 trigon Lună-Saturn
14:11 sextil Lună-Capul Dragonului
18:07 trigon Lună-Pluton

Luna nouă care se împlinește în noaptea de 4 spre 5 mai ne vorbește despre anumite
planuri de viitor care pot fi împlinite foarte ușor dacă suntem ordonați, dacă apreciem
experiențele pe care le-am avut în ultima vreme, dacă nu lăsăm persoanele negative să ne
influențeze pentru a ne lua din putere, pentru a ne folosi abilitățile cu scopul de a obține
anumite avantaje doar pentru ele însele. Relația bună pe care Luna o are acum cu Axa
Dragonului și prin care se reușește medierea tendinței Nodurilor, aspect care atrage și
Soarele în această dispoziție, ne vorbește despre importanța majoră pe care ziua de față o
are în contextul astral al lunii mai. Este foarte posibil ca anumite aspecte, unele foarte dificile,
pe care le-am parcurs în ultimele trei zile, cele care devin acum ipostaze de consolidare, să
ne trezească anumite resentimente, să ne facă să ne gândim la necazuri, la nemulțumiri, ori
să ne ducă spre un idealism absolut steril. Nu contează că se întâmpla lucrul acesta,
contează rezultatul, cu atât mai mult cu cât el trebuie să fie frumos, agreabil și practic. Dintrun ideal care, conform instrumentelor de până acum, nu părea să ducă spre un rezultat bun
se poate obține, prin ecuația astrală acestei zile, lucruri absolut impresionante. În primul
rând ajungem să discutăm cu oamenii care ne-au refuzat până acum, să avem parte de
întâmplări pe care le admiram doar când era o poveste de alții, care li s-au întâmplat lor, să
ne apropiem de o stare de spirit care până acum era considerată o formă extremă, un risc.
Forma aceasta de idealism ne ajută să înțelegem că anumite manifestări ce au fost
considerate până acum extravagante pot fi duse puțin mai departe și că prezentul poate fi
construit în așa fel încât să fie frumos, atractiv și interesant. Corespondențele de dinamizare
aferente acestei zile fac trimitere către ecuațiile astrale ale zilelor de 2 și, respectiv, 8 mai.
Dacă ziua de 2 mai ne-a surprins printr-o ambivalență interesantă, având, ea însăși, o
legătură specială cu momentul de față, ziua de 8 mai va avea, conform corespondențelor,
un rol important în consolidare. Ceea ce se dinamizează acum se va sedimentata peste
câteva zile, pe 8 mai. Luna nouă impune o schemă astrală care depășește cu mult cadrul

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

196

acestei decade și care poate impune o atmosferă neobișnuită în așa fel încât lucruri care
păreau de neîmplinit, oricare ar fi trebuit să se împlinească într-un timp îndelungat, să se
poată exprima ca și cum sunt deja împlinite. De această dată timpul se comprimă și nu doar
în relația individului cu cei pe care îi îndrăgește, ci și în raportul său cu societatea. Elemente
astrale ale momentului ne vorbesc însă despre un salt, despre a folosi energia pentru
vorbirea absolut inutilă, pentru replici fără rost, spuse cumva peste măsură și din această
cauză momentul de față poate deveni enervant, apăsător. Dacă cineva anticipează că lucrul
acesta se întâmplă, fără să explice că aceasta este cauza, ar putea să fie acuzat de
pesimism. 5 mai nu este o zi de pesimism, ci definită de puterea pe care alegem conjunctural
să o folosim în această direcție. Nu ne trebuie decât foarte puțin pentru a ieși din această
schemă apăsătoare și a înțelege că erudiția nu este ofrandă adusă pesimismului, ci
cunoașterii.


0:56 opoziție Marte-Jupiter
6:37 Luna intră în zodia Gemeni
7:06 careu Lună-Lilith
14:24 sextil Lună-Chiron
21:23 Mercur intră în zodia Taur

Deși multe din unghiurile care se împlinesc acum ne vorbesc despre o zi dinamică,
pentru că nu există o corespondență de consolidare, momentul de față va părea ca unul
scăpat de sub control. Un pasionat de astrologie se va gândi la faptul că opoziția MarteJupiter creează această impresie, îl aduce în fața unui accident ciudat, în fața unor decizii
ciudate frivole, bazate pe gusturile obișnuite, împrejurări stranii încât să considere că nu
este nevoie de o corespondență pentru a înțelege ecuația astrală a unui moment. O mare
parte din zi, Mercur se va află pe ultimul grad al zodiei Berbec ceea ce va amplifica nota
conflictuală, tragică sau va duce în fața unui defect pe care l-a crezut uitat. Cei care au fost
neatenți în lunile din urmă vor crede că, după cum se prezintă de dimineață, vor avea parte
acum de mesaje neobișnuite. În realitate, totul se bazează pe personalitate, pe o provocare
pe care acest individ nu a reușit să o abordeze așa cum trebuie, pe respectarea unui
program de lucru, pe promptitudine, dar și pe impulsuri care țin de brutalitate, oportunitate
sau consecvență. În cuvinte mai simple, ni se pare că tot ce este de viitor ne atrage către
viciu, către un compromis, ne pune în dificultate sau ne face să ne gândim mai curând la
lucruri care ne constrâng. Dacă pe această relație negativă dintre Marte și Jupiter, Mercur
nu s-ar fi aflat pe ultimul grad al zodiei Berbec toate lucrurile acestea pe care le
experimentăm acum nu ar fi fost atât de pasionale. De aceea corespondențele de
dinamizare merg spre ziua de 3 mai, când Luna neagră va trece pe zodia Pești. De
asemenea, și cea mai mare parte a zilei de 3 mai Luna neagră se află pe ultimul grad al
zodiei Vărsător la fel cum se întâmplă și cu cea mai mare perioadă a zilei de 6 mai cu
Mercur. Cumva, există o legătură stranie între cele două elemente astrale, iar această
corespondență merge către prea multe favoritisme, către o cristalizare ciudată, ca și cum
oamenii au nevoie să li se facă dreptate, dar nu pentru a li se clarifica propria poziție, ci
pentru a-i pedepsi pe ceilalți cu suferințele lor, cu limitarea privilegiilor. Vorbim, așadar,
despre colaborări neobișnuite, despre pași făcuți către o conciliere care nu va fi atinsă
niciodată. Se va pune problema pe 6 mai ca o decizie să fie adoptată pentru binele personal,
dar nu doar atât, ci acest bine personal trebuie să reprezinte o mare tensiune pentru cel
care nu a reușit să obțină ceea ce obținem ceilalți și acum își dorește și el.
Mercur pe zodia Taur, de altfel, aducem înțelegere și acceptare, o mai bună
administrare a bunului personal, identificarea unei soluții la o problemă mai veche care este
incredibil de simplă și de aceea nimeni nu îndrăznește să aplice soluția. Doar acum, pe 6
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mai lucrurile vor fi delicate pentru că și Luna va trece pe zodia Gemeni și instabilitatea va fi
fi privită ca o modalitate de destresare. În zilele următoare după ce lucrurile se vor verifică,
după ce Lună va părăsi zodia Gemeni, după ce opoziția Marte-Jupiter va slăbi ori va
dispărea, mesajul planetei Mercur de pe zodia Taur va fi din ce în ce mai clar. Problemele
pe care le avem acum trebuie să fie soluționate prin cercetare. Aventura nu este potrivită,
tocmai de aceea încercările de acum vin prin inventivitate ori prin descoperirea unei noi
dimensiuni personale ori profesionale, cea care ar putea să ne avantajeze în finalul anului.
Ceea ce se întâmpla acum ne ajută să ne clarificăm relațiile care au părut dificile în mijlocul
lunii februarie, dar ne creează îngrijorări față de anumite episoade ce sunt programate a se
consuma în ultima decadă a lunii octombrie.


1:58 sextil Mercur-Lilith
15:12 careu Lună-Neptun
16:25 careu Venus-Saturn
19:33 sextil Lună-Venus

Conform corespondențelor dintre zile, momentul de față ne vorbește despre un
răspuns pe care îl așteptăm de mult timp. Este foarte posibil ca situația de față să ne aducă
în fața unor episoade complicate, să fim îngrijorați, așa cum am fost pe 4 mai, când ne-am
gândit că momentul de față ar putea să ne scoate dintr-o încurcătură sau în prima zi a
acestei luni atunci când am considerat că lucrurile rele ne sunt predestinate și că este
important să facem un pas
înapoi. Așadar, ecuația
astrală a zilei de 7 mai ne
vorbește despre voință, dar
nu într-un mod jignitor,
pentru a ne marginaliza ori
pentru a scoate în evidență
acele elemente negative
indicate mai sus, ci pentru a
înțelege
că
lucrurile
frumoase se pot împlini
făcând gesturi originale sau
mergând mai departe prin
tenacitate. Este clar că
frământările momentului ne
vorbesc despre o frică,
despre o atenție sau despre
întâmplări care merg foarte
ușor
către
scandal.
Corespondențele
pentru
consolidare scot în evidență
această notă tensionată,
poate chiar recalcitrantă a
momentului și, deopotrivă,
ne explică și de ce suntem atât de temători, de ce nu avem curajul să ne folosim anumite
calități. Prin aceste corespondențe de consolidare înțelegem de ce combinația dintre careul
Venus-Saturn și sextilul Mercur-Luna neagră nu poate fi un element ușor, ci doar unul
scandalos, generator de senzații stranii. Vorbim despre 7 mai da despre o zi încărcată, când
grijile materiale sunt supraevaluate. Pentru că ultimul aspect al acestei zile este sextilul
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Lună-Venus ne gândim că avem acum capacitatea de a identifica soluțiile cele mai
frumoase, dar ni se pare că nu suntem ajutați cum trebuie sau de cine trebuie. Deși relația
Gemeni-Berbec nu susține niciodată sinteza (ambele semne sunt expansive, extrovertite),
acum, sub imperiul acestei presiuni astrale, sub imperiul unei griji în mare parte nejustificată,
dovedim o mare capacitate de sinteză, de analiză, de soluționarea unor probleme mari
tocmai că intervin alte elemente astrale care țin energiile în interior și dinamismul este folosit
doar acolo. Cei care analizează fenomenul social vor considera că liderii care iau acum
decizii sunt din capul locului niște persoane remarcabile, tocmai pentru că se pot mobiliza
în condiții de stres sau conflictuale. În realitate, situația de față face, prin corelațiile indicate
mai sus, trimitere către un schimb de experiență, către colaborări mai vechi care au fost atât
de clare, transparente și bine intenționate încât au favorizat decizia de acum. De acolo ne
vine ajutorul cel mai bun. Cel care crede că lucrurile de acum, care s-au dovedit foarte
complicate sau dure, sunt decise ușor, înseamnă că nu acordă importanța cuvenită
corelațiilor astrale. Motivația pentru care aceste persoane acceptă să folosească o putere
în a se impune ori a-și soluționa anumite probleme ține de un ultimatum. Corelațiile de
dinamizare fac trimitere către prima zi a acestei luni, dar și către ziua de 4 mai, ultima zi
lunară a ciclului care se încheie chiar atunci. Asta înseamnă un fel de sinteză, de rezolvare
ori obținerea unui rezultat ce trebuie utilizat ca atare. 7 mai este o zi a voinței, dar și a
atitudinilor jignitoare pe care le înțelegem perfect tocmai pentru că avem la activ experiențe
similare, când am urmărit să combatem o grijă cu o frică. Deși lucrurile par complicate ori
ciudate situațiile acestea, înțelese, ne eliberează de acest mecanism ciudat prin care
urmărim să combatem o grijă cu o frică.


0:10 opoziție Lună-Jupiter
2:48 conjuncție Lună-Marte
12:04 Luna intră în zodia Rac
12:58 trigon Lună-Lilith
17:20 conjuncție Mercur-Uranus
18:04 sextil Lună-Uranus
18:11 sextil Lună-Mercur
19:49 careu Lună-Chiron

Dacă ne-am întrebat de ce perioada aceasta este marcată de mari încercări, de ce
au fost invocate de multe ori inventivitatea și cercetarea suplimentară, avem ocazia acum,
pe conjuncția Mercur-Uranus, să înțelegem de ce este nevoie de așa ceva. Pentru că
această conjuncție se împlinește pe zodia Taur, așa cum se va împlini și în următorii ani,
momentele ciudate de acum au o notă ascunsă, misterioasă de aceea par oarecum diferite
de cele din zilele anterioare. Pentru consolidare se face trimitere la trei ecuații astrale: 1 mai,
3 mai și 5 mai. Pentru unii lucrurile acestea sunt favorabile, pentru că bulversează, creează
confuzii sau nu încurajează către clarificare, iar ei au de câștigat când cei din jur sunt
confuzi. În realitate, 8 mai este o zi a condițiilor impuse de ceea ce a fost modificat încă din
zilele de 3 și, respectiv, 5 mai, când am considerat că putem face apel la anumite idei pentru
a câștiga, pentru a învinge, pentru a obține un avantaj. Conjuncția Mercur-Uranus ne
vorbește acum despre concentrare, dar și despre o judecată dreaptă. Această judecată
dreaptă nu poate veni întâmplător, ci punctual din episoade care s-au consumat în zilele
indicate mai sus. Este posibil ca anumite răsturnări de situație să se producă acum, dar asta
nu înseamnă că este afectat propriul potențial, nu înseamnă că anumite structuri sunt
agitate, nu înseamnă că pierdem ceva. Și în rezolvările pozitive trebuie să trecem prin
anumite situații dramatice pentru că numai așa putem să dovedim faptul că dispunem de o
structură emoțională matură, ba chiar mai mult, unii pot demonstra că au o adevărată artă
a modelării emoțiilor. În cuvinte mai simple, trecerea Lunii pe zodia Rac (domiciliu), ne
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vorbește despre o personalitate care face întotdeauna ca lucrurile să fie în avantajul propriu,
că multe din combinațiile la care participă individul să nu fie dictate insistent de o influență
subiectivă pentru ca avantajul să-i fie garantat. Acesta este marele paradox am zilei de 8
mai și numai în modul acesta putem înțelege de ce în ziua anterioară, cea care a fost
marcată de tentații, de activități complexe, de anumite scandaluri îl pot motiva pe individ să
treacă dincolo de obstacole, să gestioneze mai bine răsturnările de situație ori să le
folosească pe acestea în avantaj propriu. La sfârșitul acestei zile, pentru că Luna trece prin
careul cu Chiron, mulți vor spune că au reușit prin efort propriu, prin munca pe care au
depus-o de-a lungul timpului, prin relațiile pe care și le-au făcut, prin patrimoniul pe care lau acumulat cu atât de mult efort. În realitate, avantajul de acum este rezultatul unei
aventuri, soluția impusă prin curaj, nici într-un caz un element calculat, socotit în mod precis,
impus printr-o succesiune strictă a unor evenimente.


3:44 conjuncție Lună-Junon
5:52 sextil Soare-Neptun
19:54 trigon Lună-Neptun
19:55 trigon Venus-Jupiter
20:19 careu Venus-Pluton
20:55 sextil Lună-Soare
23:44 opoziție Lună-Saturn

În observațiile inserate zilei de 4 mai am făcut referire la ecuația astrală a acestei zile.
9 mai a fost pentru 4 mai un reper dinamic, o zi care ne-a sugerat că totul este permis, poate
chiar și unele lucruri rele, tocmai pentru că nu era o necesitate să ne gândim la consecințe.
Dacă ne-am fi gândit la aceste consecințe am fi considerat că lucrurile nu sunt orientate
corect, că nu sunt bazate pe investigații, ci pe
muncă, chiar și pe efortul habotnic. Venus este
vedeta acestei zile, deși aspectul astral cel mai
puternic este sextilul Soare-Neptun, cel care
ne vorbește despre erori corectate prin
adaptare, prin înțelegerea conduitei sociale,
prin detașarea de o problemă care nu ne
aparține. În cuvinte mai simple, pe 9 mai ne
gândim la un conflict, dar acesta nu se
consumă. Ne așteptăm ca lucrurile să se
producă sub forma unui accident, să fim
antrenați într-o investigație, să fim atrași către
acțiuni brutale, dar lucrurile acestea nu se
produc.
Prin corelațiile de dinamizare înțelegem
că direcțiile acestei zile sunt însă destul de
complicate. Ziua de 7 mai nu a fost deloc
simplă, mesajele sale au fost ciudate, tocmai
pentru că s-a făcut trimitere la episoade mai
vechi, unele cu un puternic substrat emoțional
care nu au fost calificate. A invoca acum
episoadele acelea înseamnă a lucra într-un
mod greșit ori cu instrumente rudimentare, cu
frică. Astfel, ne gândim acum că poate numai
educație ar putea să ne scoate dintr-o
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încurcătură, că poate anumite avantaje pe care le-am avut din activități anterioare ar putea
să ne ofere și acum un suport, o susținere importantă pentru că tensiunile acestei decade
să nu se reverse asupra demersurilor de acum încolo. Careul Venus-Pluton aduce însă o
frustrare care nu poate fi ignorată. Având în minte grija că tensiunile personale nu se pot
soluționa, incapacitatea de a lăsa acasă propriile probleme ar putea să producă pe zona
publică întâmplări extrem de nefericite, conflicte sau poate chiar accidente, chiar dacă nu
azi, dar comanda acum să fie dată. Deși careul Venus-Pluton nu este definitoriu pentru
această zi, prin ceea ce am indicat mai sus el poate deveni elementul definitoriu, poate trece
în fața învinuiților, aducând prin refuzul de a gândi negativ norocul cu totul aparte presărat
asupra noastră prin ecuația astrală de acum. Ultimul aspect al zilei de 9 mai este opoziția
Lună-Saturn, cea care ne îndeamnă să zăbovim puțin asupra unor probleme mai vechi, iar
pe cele noi, care ni se par de o importanță majoră, să le lăsăm în așteptare, să le întârziem
puțin. Pentru unii această întârziere reprezintă momentul de respiro când pot gândi mai clar,
când pot observa mai bine ce li s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat cu ceilalți.


4:18 opoziție Lună-Pluton
5:04 careu Lună-Venus
16:12 Luna intră în zodia Leu
22:18 careu Lună-Uranus
23:58 trigon Lună-Chiron

Doar acum, în ultima zi a acestei decade, se poate vorbi despre o retrospectivă. În
celelalte decade ale lunii mai ultima zi nu va mai face o retrospectivă, nu va mai invoca
planuri stabilite, anumite idei pe care individul le-a gândit la începutul perioadei. Prima parte
a zilei va fi dominată de trecerea Lunii pe zodia Rac și va împlini unghiuri negative cu Pluton
și Venus, apoi va trece pe zodia Leu și va împlini un careu cu Uranus. Lucrurile acestea au
fost invocate și în zilele de 2 și, respectiv, 3 mai, prin corelațiile de dinamizare. Ajutorul oferit
de această ipostază astrală este unul menite să combată un conflict care a fost declanșat
la începutul acestei luni. În mare parte, acest conflict se adresează relațiilor personale, cu
prietenii, adică nu face referire la un episod social, nu se referă la un demers în care sunt
implicate mari grupuri, națiuni. Acesta se pare că este marele avantaj al momentului pe baza
căruia orice om simplu își poate vedea de propriile probleme, iar societatea să-și ducă mai
departe demersurile inițiate la începutul acestei decade fără să fie nevoie de ajustări
suplimentare.
Corelațiile de dinamizare scot în evidență însă o notă conflictuală care a fost ignorată
în celelalte zile ale acestei decade. Zilele de 2 și, respectiv, 3 mai au făcut trimitere către
această ecuație astrală însă doar prin evidențierea unor idei, prin dorințe, printr-o intensitate
a unei obligații pe care acum nu mai vrem să o onorăm. Ceea ce este negativ va face acum
trimitere la anumite trăsături care sunt specifice perioadei, epocii, moșierilor, funcționarilor,
celor care sunt de mult timp în poziție publică și care au drept de decizie. Dacă lucrurile
acestea nu ar fi depins în anii din urmă de aceste personaje momentul de față ar fi făcut
trimitere la pământ, la stabilitatea lui, la valorile care se deplasează, se mișcă, la ceea ce
se decide pe baza unui câștig venit din comercializarea unui bun produs, nu din
intermediere. Așa, dezamăgirile din prima parte a zilei se transpun sub forma unor critici la
adresa autorității sociale, la adresa unui funcționar, a unui personaj cu putere de decizie.
Este clar că anumiți factori vor fi puși sub semnul întrebării ori în dificultate pentru că
promotorul, mesagerul este prea frustrat, limitat ori a trecut de la începutul acestei decade
și până acum prin tot felul de întâmplări nefericite și s-a cam săturat. El a căutat să trăiască
frumos și până la urmă s-a întâmplat să fie taman invers. Acum, chiar dacă pentru omul
comun această corespondență a zilelor nu are o prea mare importanță, se va simți motivat
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să facă o retrospectivă a întâmplărilor din ultimele zile, să se gândească la viața amoroasă,
la problemele societății, la energia pe care o au, la patrimoniul pe care îl dețin. Se vor simți
puternici dacă voi avea oameni care le vor povesti despre greutățile lor și, prin corelațiile pe
care le vor face, vor observa că nu sunt singurii care suferă acum. Există, însă, o duritatea
a momentului care îi va face pe mulți să creadă că acest prim sector al lunii mai trebuie luat
în considerare și, nu doar prin micile tensiuni invocate mai sus, cât prin complicațiile sociale.
Așa ajung unii să decidă că trebuie să se ascundă, să fugă din fața unui obstacol, să se
izoleze într-o peșteră din care să iasă la toamnă sau la sfârșitul anului.
Așadar, prima decadă a lunii mai ne vorbește despre lucrurile pe care nu trebuie să
le rezolvăm împreună cu ceilalți, ci de unii singuri. Cei care aleg să se izoleze, să fugă din
față responsabilităților nu-și rezolvă problemele, ci le amână. Așa după cum am văzut,
corelațiile acestei decade ne arată că un adevărat reper pozitiv este mijlocul lunii februarie
când s-au produs multe schimbări și că nu este indicat să fim în consonanță cu mesajele
programate a se consuma pe finalul lunii octombrie. Nu este indicat să ne facem planuri de
felul acesta până la toamnă, ci să ne ocupăm de noi prin ceea ce ne este adus spre
soluționare în momentul de față. Nu este cazul să considerăm că ne pierdem vremea. Marile
încercări sunt soluționate prin disciplina de zi cu zi, prin inventivitate, prin respect.
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Decada a II-a (11-20 mai 2019)
Severitate. Subiectivitate. Umilință comparată cu solidaritatea.
Roluri schimbate. Reorganizare. Pericole evitate prin abordarea
rolului dominant.

DECADA NR. 14
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

3

21-31 ianuarie

Reper negativ

19

1-10 iulie

MAI - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
13
11
12, 14
11, 19, 20
12
13, 17
12
13
11, 14
11, 13
14
11, 16
15
19, 20
14, 17
16
17, 20
12, 16, 18
17
18
17
18
19
15, 18
19
12
15, 16
20
12

Descoperire interesantă. Aspectele majore ale vieții ne îndeamnă să ne schimbăm strategia.
Conversații despre fericire acolo unde ea nu există. Cel slab se lasă în voia crizelor de personalitate.
Cel puternic are viziune. Discuție despre puterea. Conjuncturile sociale nu sunt favorabile celui care
se gândește doar la binele personal. Avem nevoie de recunoaștere socială. Anturajul susține proiectele
individuale doar dacă acestea sunt argumentate. Cine vorbește despre problemele personale pierde.
Se caută o vindecare. Se găsește o soluție care trebuie pusă în aplicare urgent. Mulți pierd pentru că
nu sunt atenți. Ceea ce este inferior este povestit frumos. Gesturile naturale sunt înțelese ca semne de
dragoste, de uniune, de asociere. Pasiuni interesante explicate prin termeni nepotriviți. Discuții
majore despre oameni mici. Viața personală se echilibrează. Soluțiile bune vin prin schimb de
experiență. Comunicarea este mai bună dacă oamenii își împărtășesc sincer impresiile. Nimeni nu
este perfect. Situațiile paradoxală trebuie încadrate corect. Visăm la o viață mai bună. Facem
schimbări pentru că vrem să punem la punct un personaj arogant. Calitatea vieții este în contrast cu
activitățile programate pentru momentul de față. Vitalitatea este la cote minime. Avem inițiativă, dar
nu excelăm în curaj. Voință. Teama de sacrificiu. Se discută despre un succes, dar nu poate fi explicat
în așa fel încât să fie înțeles de toată lumea. Sentimentele frumoase țin de comunicare, claritate,
fantezie, sensibilitate. Cel slab se îndoiește de propria putere. Perturbațiile sunt văzute ca o încurajare
către distracție. Ne reîncărcăm bateriile. Ceea ce nu împărtășim acumulăm pentru o luptă viitoare.
Disconfortul poate fi înlăturat fără prea multe compromisuri. Putere exercitată împotriva celui slab.
Discuții despre progres. Avem nevoie de încurajare. Idei bune care ne pot ajuta să ne consolidăm
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poziția socială. Statutul profesional depinde de rezistență psihologică. Cercetări profunde.
Evenimentele sunt determinate de rezistență psihică. Avem nevoie de curaj. Sfârșitul ne sperie.
Combinații care ne ajută să creștem din punct de vedere moral și spiritual. Expresivitate. Acum totul
se bazează pe competiție. Achizițiile nu ajutat să creștem, și ne duc spre decădere. Mobilizare. Se
discută despre un pasaj îngust. Totul se bazează pe o atitudine fermă. Minciuna ne îndeamnă să
verificăm din nou o informație. Se discută despre o dreptate. Trebuie să fim convingători. Interes
pentru mobilitate. Se întârzie pentru că ezităm. Complicații din cauza conștiinței. Cel puternic poate
înțelege imposibilul. Cel slab nu pricepe nimic din ceea ce se spune.
A doua decadă a lunii mai ne pune la încercare răbdarea, dar ne face și responsabili
referitor la anumite decizii care au fost adoptate în a treia decadă a lunii ianuarie. La
momentul acela Marte a fost vedeta perioadei, s-a impus așa cum nu a reușit să o facă în
celelalte și acum avem impresia că hotărârea de atunci a produs o ruptură care abia acum
este vizibilă. Momentul de față are cu a treia decadă a lunii ianuarie o relație pozitivă și cu
începutul lunii iulie, când Marte va trece pe zodia Leu, una negativă. Momentul de față este,
așadar, marcat de impactul planetei Marte asupra direcțiilor pe care le cunoaștem deja și
care au fost creionate de conjuncturile anterioare. În plus, spre finalul acestei decade Saturn
va trece prin Coada
Dragonului și ne va
aduce o formă de
instabilitate, dar ne
va și ajuta să ne
reorganizăm,
să
înțelegem
că
pericolele nu sunt
atât
de
ciudate
precum am crezut
și, în urma acestor
experiențe, să ne
dezvoltăm către o
direcție sănătoasă.
Este
adevărat,
nimeni nu iese din
această încurcătură
cu mai multă putere,
cu mai multe resurse, ci, dimpotrivă, dar dacă acesta este prețul pentru care evităm un
sfârșit tragic atunci să-l plătim pentru că toată lumea va avea de câștigat. Trecerea lui Marte
prin zodia Rac va fi delicată, că nu degeaba această planetă este pe zodia Rac în cădere.
Chiar și așa, știm din experiența pe care o avem în a folosi aceste influxuri astrale că vor fi
și oameni care vor considera că impulsurile acestea sunt bune pentru ei dacă sunt rele
pentru alții. Pentru ei negativă va fi evoluția, promisiunea ca pe mai târziu lucrurile se vor
remedia, adică nu starea de acum va fi rea, ci legătura dintre această decadă, care se
evidențiază prin trecerea lui Marte pe zodia Rac, și prima decadă a lunii iulie, care se
evidențiază prin trecerea lui Marte pe zodia Leu. În cuvinte mai simple, avem nevoie de
solidaritate și dacă ni se pare că suntem îndreptățiți să construim anumite căi de atac
împotriva cuiva să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim cum ne-am simți dacă
am fi în locul lui.
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6:31 careu Lună-Mercur
12:18 trigon Soare-Saturn
18:09 sextil Soare-Capul Dragonului

În prima zi a acestei decade Soarele se va afla într-o dispunere foarte bună față de
Axa Dragonului, dar și față de Saturn, cel care trece în continuare peste Coada Dragonului.
Luna, aflat în plin tranzit prin zodia Leu, se va afla și ea într-un careu cu Mercur, în special
în prima parte a zilei, ceea ce accentuează dorința de reușită, de a ieși dintr-o constrângere,
de a călători, dar și teama că aceste deplasări s-ar putea să se transforme la un moment
dat într-o cheltuială prea mare, în oboseală, într-un episod trist. Evenimentele de acum ne
vorbesc despre o decizie slabă, despre o observație care ne-a fost foarte clară până în
momentul de față, când trebuie să decidem, tocmai pentru că face trimitere la o anumită
criză de personalitate. În cuvinte mai simple, prima zi a acestei decade este una a viziunii
de ansamblu care este blocată de prea multe griji materiale, de o prea mare îngrijorare față
de absența unui confort, absența aventurii. Dorință există, dar nu și putință.
Corespondențele de consolidare aferente acestei zile fac trimitere către ecuația
astrală a zilei de 13 mai, cea dominată de unghiuri pozitive pe care Luna, trecută deja pe
zodia Fecioară, le împlinește cu Uranus, Junon, Mercur. Există o oarecare prudență în
retragerile de acum, însă ele nu sunt bine argumentate deoarece nu sunt susținute de forțe
opuse ca dinamism. Corespondențele de dinamizare fac trimitere către două zile care aduc
multă putere, multă energie, multă desfășurare de forțe: zilele de 12 și, respectiv, 14 mai.
Partea proastă vine din faptul că
măsura pe care o respectăm acum va
fi invocată de câteva ori de-a lungul
acestei decade, chiar și în ziua
următoare, ca exemplu pozitiv, iar
achizițiile de acum păstrate cu
sfințenie.
Asta
înseamnă
că
dinamizarea pe care zilele de 12 și,
respectiv, 14 mai o impun trebuie să
consolideze cumva binele personal,
confortul personal, fără a ne izola, fără
a amplifica această grijă exagerată că
dacă ne desfășurăm pe spațiul public
pierdem. Într-adevăr, este nevoie de
măsură, este nevoie de reținere, dar nu pentru a transforma ziua aceasta într-una de inhibiții.
Pentru a ieși din această încurcătură avem nevoie de explicații. Doar impulsul nu este
suficient. Doar dorința nu ne va ajuta. Dacă acestea beneficiază de explicații, de argumente,
de soluții pe care unii le vor pune imediat în aplicare, atunci putem vorbi de evitarea unor
consecințe neprevăzute, nefericite, neașteptate. Altfel, tot ceea ce pornește din nevoia de
confort va fi sortit eșecului. Cei care vor respecta acest îndemn astral vor observa că
reușesc foarte ușor să se unească pentru un ideal comun și ceea ce construiesc durează.
Saturn pe Coada Dragonului, nu doar acum, ci de ceva vreme, scoate în evidență lucruri pe
care refuzăm să le rezolvăm imediat, fie de teamă că ni se distruge tot confortul, fie pentru
că nu suntem pregătiți încă să trecem prin anumite schimbări, iar cele care vin prin Saturn
sunt de regulă centrate pe oprire, rupere, distrugere, prăbușire. Unii motivează că aceste
schimbări ar putea să-i ducă spre crize de personalitate, să le schimbe complet strategia
sau poziția socială și o resping. Că este sau nu așa, până la urmă, este decizia lor. Orice
schimbare trebuie făcută la momentul oportun.
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4:11 Primul pătrar
7:15 trigon Lună-Jupiter
8:39 sextil Mercur-Junon
13:12 trigon Lună-Venus
15:23 sextil Lună-Marte
19:20 Luna intră în zodia Fecioară
21:02 opoziție Lună-Lilith

Momentul astral aferent zilei de 12 mai ne face mult mai responsabili, mult mai atenți
la ceea ce ar trebui să reprezinte recunoașterea socială, dar și mult mai interesați de
metodele pe care trebuie să le aplicăm pentru ca demersurile personale să meargă mai
departe. Unele ni se vor părea greu de îndeplinit, pentru că sunt mult prea legate de
sentimente, de emoții, de eros, de sexualitate, iar altele par să meargă de la sine ca și cum
argumentele pe care le-am inventat până acum nu sunt absolute, ele pot fi reinterpretate,
reanalizate, reașezate. Luna își încheie acum tranzitul său prin zodia Leu și vorbim despre
adoptarea unei noi metode pentru a merge mai departe în anumite proiecte. Ea aduce un
deziderat legat de inteligența personală, de organizare, de evaluarea corectă a unui pericol
sau a unui scandal la care nu am dorit să luăm parte. De altfel, și din corelațiile aplicate
acestei zile înțelegem că lucrurile acestea legate de scandal trebuie privite cu multă
prudență pentru că pot fi ușor scăpate de sub control. Corespondențele de consolidare se
bazează pe ceea ce s-a consumat în ziua anterioară, 11 mai, dar și pe ecuațiile astrale
aferente zilelor de 19 și, respectiv, 20 mai atunci când se va împlini Luna plină și când Saturn
va trece peste Coada Dragonului. Dacă vom fi acum responsabili și nu vom urmări în mod
special recunoașterea socială, nu ne va surprinde intensitatea zilei de 19 mai, nu vom fi
prinși în structuri care ne dezonorează, care ne afectează inspirația, nici nu vom fi obligați
să
rezolvăm
anumite situații întrun timp record, ci
vom fi lăsați să
facem
lucruri
acestea în ritmul
propriu.
Faptul
că,
imediat după ce
Luna va intra pe
zodia Fecioară, va
avea de împlinit
opoziția cu Luna
neagră, vorbim în
momentul de față
de o păcăleală. Unii
vor considera că
sunt
lideri,
dar
aceasta este tot o păcăleală. Alții vor considera că sunt victime, de asemenea, se vor baza
pe informații greșite, lipsite de substrat real, făcând trimitere la ipostaze sociale care nu au
nicio legătură cu ceea ce trăiesc. Corelațiile momentului ne vorbește despre legăturile
speciale care există între ziua de acum și zilele de 13 mai, dar și cea de 17 mai, când Luna
va fi pe zodia Fecioară și respectiv pe primul sector al zodiei Scorpion. Este nevoie acum
de o analiză la rece, chiar dacă unii cred că lucrul acesta trebuie făcut în mod selectiv doar
pentru a nu pierde un privilegiu, un drept, o poziție socială sau pentru a nu pierde viziunea
asupra anturajului, a grupului de apartenență. Ceea ce se întâmpla acum nu are nicio
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legătură cu viziunea de ansamblu, este mai curând o constrângere care ne îndeamnă să
punem la cale anumite alianțe, considerând că numai în felul acesta reușim să scăpăm de
anumite probleme personale. Luna se va afla împreună cu Venus și Jupiter într-o construcție
numită Piramidă de foc, dar aceasta primește și impactul planetei Marte care, de pe ultimul
sector de tranzit al zodiei Gemeni, ne pune în fața unei probleme de sinceritate. Nici Luna
neagră nu vine în ecuația astrală a momentului cu un alt mesaj, dar ceea ce primim din
partea lui Marte se va evidenția prin ton, prin argumente, prin impactul cuvântului formulat
asupra psihicului. Unii vor spune că sunt de-a dreptul disperați de ceea ce află sau de ceea
ce li se spune, dar, în realitate, nu trebuie să facă decât un mic efort pentru a vedea că nu
soluțiile urgente trebuie abordate așa, ci cele care fac referire la propria persoană.


1:32 trigon Lună-Uranus
14:06 sextil Lună-Junon
17:47 trigon Lună-Mercur

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Fecioară și va avea de împlinit trei unghiuri
pozitive, două trigoane cu Uranus și, respectiv, Mercur, dar și un sextil cu Junon. Din
această reprezentare astrală înțelegem că lucrurile bune care s-au consumat în primele
două zile ale acestei decade trebuie să producă rezultate. Acolo unde situația nu permite,
acolo unde starea sufletească nu este la cotele cele mai bune, acolo unde nici cunoștințele
nu sunt la un nivel adecvat nu putem vorbi despre un progres, ci vorbim doar despre o
consolidare a unor direcții care au fost vizibile în ziua anterioară. Corespondențele de
consolidare de acum fac trimitere la ceea ce este frumos și interesant, la pasiunile pe care
ne propunem să le abordăm, la lucrurile care ne bucură, ne încântă și ne fac viața mai
frumoasă. Toate celelalte elemente care ne duc spre dinamizare, adică cele care ne
îndreaptă atenția către disciplină, către îndeplinirea unor sarcini de lucru, profesionale, către
onorarea unor promisiuni ori către acumularea unor obiecte, lucruri sau bunuri, după cum
ne spune ecuația astrală a zilei următoare, 14 mai, ne agită prea mult, ne sperie, ne atrage
către o situație paradoxală, către întâmplări care nu se termină așa cum ne dorim, ci trist,
conflictual sau melancolic.
Dacă ar fi să judecăm această zi doar după corespondențele indicate mai sus atunci
ne-am gândi că este o zi banală sau compromisă, că anumite reacții pe care le avem vor fi
interpretate doar după semnele naturale, doar după ceea ce spunem ori după ceea ce
facem, nu după intenție, adică nimic din ceea ce ne reprezintă nu va fi încadrat într-un cadru
mult mai larg. Asta nu înseamnă că rolul pe care îl avem de îndeplinit pe 13 mai este simplu.
Judecata aceasta poate fi foarte aspră, cu atât mai mult cu cât Luna trece acum prin zodia
Fecioară și lucrurile aparent neînsemnate se pot răzvrăti împotriva celui în cauză în așa fel
încât rezultatul pe care-l urmărește să nu-i mai fie garantat nici dacă este organizat,
disciplinat sau muncitor. Desigur, nu vorbim aici despre o situație conflictuală pentru că
unghiurile care se împlinesc acum sunt foarte bune, dar vorbim despre întâmplări
nepotrivite, despre intenții bune care sunt răstălmăcite, despre oameni buni care primesc
răspunsuri negative, care sunt refuzați, despre o situație emoțională care nu poate fi
împlinită pentru că există anumite perturbații. Dacă Luna nu ar fi trecut acum printr-o relație
bună cu Junon de pe zodia Rac nu s-ar fi pus problema ca această perturbație să vină dintro zonă emoțională, să facă trimitere la relațiile intime, la căsătorie, la promisiuni pe care leam făcut celor dragi sau la promisiuni care ne-au fost făcute. În cuvinte mai simple, toate
aceste elemente care ne vorbesc despre anumite restricții, despre situații naturale, firești,
legate de administrare, patrimoniu sau dragoste, despre uniune, despărțire sau perspectivă,
se bazează acum pe anumite promisiuni care trebuie împlinite, dar nu ca o constrângere,
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nu ca o obligație, ci doar din plăcerea de a avea alături pe cineva căruia să-i purtăm grija,
pe cineva pe care să îl ajutăm, căruia să îi dăruim ceva.


2:14 opoziție Lună-Neptun
5:39 trigon Lună-Saturn
5:55 sextil Lună-Capul Dragonului
6:07 trigon Soare-Pluton
9:31 careu Lună-Jupiter
10:11 trigon Lună-Pluton
10:29 trigon Lună-Soare
16:58 sextil-Venus-Marte
20:18 careu Lună-Marte
21:50 Luna intră în zodia Balanță

Trigonul pe care Soarele și Pluton îl definitivează în această zi face parte dintr-o
schemă care ne ajută să creștem repede, să avansăm, să fim promovați, să ne angajăm
sentimental în relații noi, să avem mai multă credibilitate în fața celorlalți. Lucrul acesta este
susținută și de sextilul Venus-Marte, situație care ne aduce o bună comunicare, o atentă
selecție a partenerilor, un interes către mișcare, către dezvoltare, către comunicare.
Corelațiile zilei de 14 mai ne spun că prima zi a acestei decade dar și ziua anterioară
reprezintă elemente care ne ajută să ne consolidăm o opinie, un statut sau o relație. Așadar,
extragem din ceea ce ni s-a întâmplat de curând o experiență și aceasta trebuie să
reprezinte un element care susține o armonie, un schimb de experiență bun, o credibilitate
în fața unui factor de decizie. Dacă în dimineața acestei zile Luna nu ar fi trecut prin careul
cu Jupiter nu am fi vorbit despre genul acesta de schimb de experiență, ci doar despre un
interes pentru autocontrol, pentru succes sau pentru a ne face dreptate. Îmbogățirea
experienței reprezintă pentru ecuația astrală a zilei de 14 mai o adevărată provocare. Unii
își vor consuma toată puterea în discuții, în mare parte, sterile, alții vor încerca să transforme
un privilegiu personal într-un avantaj social.
Corespondențele de dinamizare fac trimitere, nu doar către ziua de 11 mai, așa cum
se întâmplă și în cazul corespondențelor de consolidare, ci și spre ziua de 16 mai, cea care
aduce trecerea lui
Marte pe zodia Rac.
Asta înseamnă că
vom trăi momentul de
față cu o oarecare
nerăbdare, cum că
suntem întârziați în
anumite demersuri,
reținuți
intenționat,
refuzați. Nici după 16
mai lucrurile nu se
vor schimba pentru
că Marte pe zodia
Rac nu are o calitate
specială, tocmai de
aceea este indicat în
momentul de față să ne îndreptăm atenția către a explora o intuiție, adică a fi atenți la ceea
ce ne face să ne simțim bine, la ceea ce ne consolidează starea de confort, nu la a proiecta
îngrijorarea asupra oamenilor, asupra situațiilor, asupra timpului. Până când acele
întâmplări să se consume va mai fi nevoie să trecem prin câteva momente astrale, așa cum
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este cel din ziua următoare, când Venus va intra pe zodia Taur, o poziție foarte bună. Asta
înseamnă că tot ceea ce este neplăcut, enervant sau obositor și considerăm că ne
informează referitor la anumite întâmplări care urmează să se consume în 16 mai sau
începând cu 16 mai vor putea fi date peste cap, adică redresate, relativ ușor după ce Venus
va intra pe zodia Taur. Încă nu știm în momentul de față cât de multe resurse avem, cât de
multe știm, cât de avantajați suntem într-o anumită situație. De aceea nu este indicat să
dramatizăm, să considerăm că lucrurile rele sunt decisive.
Spre seară, Luna va trece pe zodia Balanță și va face ca relațiile dintre oameni să fie
mult mai relaxate, adică persoanele implicate în genul acesta de relație să nu mai ia totul în
sens personal, să fie capabile să vadă că dragostea este un element pe care această etapă
a vieții îl conține. În felul acesta, înțelegem că în momentul de față comunicarea poate
deveni foarte bună, ușoară dacă oamenii își împărtășesc sincer impresiile. Trecerea Lunii
pe zodia Balanță poate înclina către aceste zone frumoase, ne poate ajuta să trecem dincolo
de aparențe tocmai pentru că, până la un punct, ceea ce este greu devine și întunecat. A
refuza această formă de întunecare înseamnă a ajunge în această zonă a frumosului.


5:44 opoziție Lună-Chiron
12:45 Venus intră în zodia Taur
18:19 careu Lună-Junon

Intrarea lui Venus pe zodia Taur este un moment foarte special al acestei decade
pentru că aduce trecerea de la un episod intens, dinamic sau poate chiar dramatic la unul
liniștit prin care se scoate în evidență o calitate frumoasă a vieții, un nou traseu, convingeri
care nu s-au putut exprima până acum pentru că mediul nu a permis, conjunctura nu a
favorizat așa ceva, subiectul nu avut atât de mult curaj ori încredere în sine. Venus pe zodia
Taur este un semn al gustului pentru frumos, pentru armonie, pentru forma care cuprinde,
înglobează și ajută celelalte elemente cu care intră în contact să devină mai frumoase, mai
parfumate, mai expresive. Este adevărat, nu rămânem fără acele componente mai puțin
plăcute, nu rămânem fără revolta pe care o simțim împotriva unui factor de transformare
sau împotriva unor oameni răi, dar asta nu înseamnă că schimbarea care se produce în
mijlocul acestei zile va fi diminuată. Fiecare își va alege cum anume să vibreze la toată
această situație, ce anume să folosească din tot ceea ce îi este pus la dispoziție. Ne vom
bucura prin vibrațiile de acum că unele lucruri se schimbă în bine, că noi alegem ca aceste
schimbări să aibă o anumită calitate, că am trecut cu bine peste anumite accidente, suntem
întregi și nu ne mai temem dacă ne exprimăm opinia, dacă-i criticăm pe cei pe care-i
considerăm vinovați de ceva, dacă ne facem planuri de viitor.
Corespondențele acestei zile sunt doar de dinamizare și ele ne atrag atenția către
ultimele două zile ale acestei decade, cele dominate de Luna plină și de trecerea lui Saturn
peste Coada Dragonului. Astfel, avem sentimentul că suntem ajutați să trecem peste mari
obstacole, poate chiar peste anumite anticipări negative care au dominat obsesiv viziunea
pe care am avut-o asupra vieții și care s-a regăsit în informațiile prezentate până acum de
la începutul acestei decade. Eleganța ne da acum mai multă încredere, mai multă putere și
credem că acestea sunt singurele elemente care ne-au lipsit până acum pentru a ne face
remarcate. Dar a avea mai multă putere înseamnă a demonstra că o anticipație negativă nu
se poate împlinii, ci, în cazul oamenilor puternici, înseamnă și a face multe cu puțină energie,
a fi eficient doar cu ceea ce ne-a rămas la dispoziție, doar cu ceea ce a supraviețuit
războiului de până acum. Faptul că Venus trece acum pe unul din domiciliul sale nu
înseamnă că vitalitatea își revine. Este în continuare situată la cotele minime, dar va fi foarte
important cum anume o folosim. Așa cum un om sărac material, dar bogat sufletește se
poate descurca în anumite momente ale vieții cu foarte puțin, la fel și noi acum, când avem
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vitalitatea la cotele minime, ca urmare a unor episoade vulcanice parcurse în ultimele zile,
ne vom descurca așa cum trebuie. Faptul că acum corespondențele nu ne îndeamnă să
consolidăm ceva poate fi și un avertisment că ne este permis să ne jucăm, să experimentăm
pentru a nu rămâne în forma aceasta și după ce Marte va trece pe zodia Rac în dimineața
zilei următoare când se va pune problema unei segmentări de o altă manieră, mult mai
personală, mult mai delicată. Acum jocul poate fi folosit chiar împotriva celui în cauză pentru
că Marte se află pe ultimul grad al zodiei Gemeni, dar trecerea lui Venus pe primele minute
ale zodiei Taur atenuează tot ceea ce ar putea să fie negativ și să vină din partea lui Marte.
De aceea, singurul pericol al acestei zile, care nu este de fapt un pericol, susține acest joc
când oamenii ar trebui să fie puțin mai serioși. Jocul îi ajută să iasă din certitudinea dramelor
ceea ce nu poate fi decât de bun augur.


4:18 sextil Mercur-Neptun
6:09 Marte intră în zodia Rac
8:01 careu Lună-Saturn
8:11 careu Lună-Axa Dragonului
11:40 sextil Lună-Jupiter
12:39 careu Lună-Pluton
16:51 sextil Venus-Lilith

În dimineața acestei zile Marte va trece pe zodia Rac, semn pe care îl va tranzita
până pe 2 iulie când va trece pe zodia Leu. Momentul acesta devine unul absolut esențial
pentru decada în curs deoarece aduce modificări într-un sector de voință care vor deveni
cât de curând motorul unei puteri. Suntem acum mult mai sensibili la ceea ce ne critică, ne
apasă și nu pentru a ne revolta împotriva elementului care ne provoacă această suferință,
ci și pentru că Marte pe
Rac, fiind cea mai proastă
dintre toate, arată că
individul
se
revoltă
împotriva stării de fapt,
ceea ce poate însemna
cedarea în fața unui
obstacol pe care ar trebui
să-l depășească pentru că
de aceea a ajuns acolo.
Racul este un semn mult
prea emoțional, mult prea
complex din acest punctul
de vedere pentru ca
această planetă să se
poată exprima liber fără să
strice ceva. Orice element
original, care duce către confruntare nu reușește să canalizeze rezultatele către a continua
lupta, ci totul duce către interior, totul este personalizat, totul este luat în sens personal. De
aceea Marte pe zodia Rac poate fi un semn al torționarilor care au ajuns în situația aceasta
pentru că au fost victimele unor abuzuri de neimaginat. Dacă alții caută diverse modalități
prin care să supraviețuiască, omul care are această poziție marcantă în destinul său
consideră că nu poate supraviețui decât răstălmăcind, inversând valorile, devenind altceva,
nu oricum, ci atribuindu-și chiar identitatea celui care i-a provocat suferință în ideea că aceea
este poziția care îl va proteja, care îi va garanta că abuzurile pe care le trăiește nu-l vor mai
atinge niciodată. Așadar, suntem pe punctul de a greși atribuind celor care ne stresează un
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rol mai mare decât îl au. Venus pe zodia Taur este un semn de creativitate, iar dacă alegem
cu noua poziție a lui Marte să folosim această creativitate către a transforma substanțial
lucrurile conform informațiilor de mai sus, nu facem decât să întârziem împlinirea unui ideal
asupra căruia am lucrat de la începutul anului și până acum și am făcut-o frumos și
responsabil.
Corespondența de consolidare ne oferă acum și soluții minunate la ceea ce ni se
întâmplă. Ele ne atrag atenția că la nivel subtil legăturile momentului de acum sunt cu
ecuațiile astrale aferente zilelor de 14 și, respectiv, 17 mai, adică cu ceea ce am avut de
împlinit înainte ca Uranus să-și încheie tranzitul său pe zodia Berbec, ca luptă, finalitate,
împlinire, dar și prin stabilirea faptului că lupta pentru împlinirea destinului trebuie să fie o
treabă foarte serioasă, care cere sacrificii și de la care, cel puțin până la începutul lunii iulie,
nu trebuie să ne abatem. Pentru a împlini acest lucru, pentru a face ca acest început de
drum să nu fie negativ nu trebuie să ținem cont de dramele pe care ni le amintim acum mai
mult decât în zilele anterioare. Și Marte pe noua sa poziție participă la acest episod dar și
careul Lunii la Axa Dragonului ceea ce înseamnă că această atracție către a interpreta
negativ va fi lucrul cel mai ușor de făcut. Tocmai pentru că este lucrul cel mai ușor dar care
ne conferă și rezultatele cele mai proaste nu trebuie să-l facem. Ajutorul îl primim din relația
bună pe care Mercur o are cu Neptun. Există o voce interioară care ne spune că ar trebui
să luăm în sens personal, să privim prin orgolii, prin ceea ce pierdem, să venim cu o mare
bogăție de argumente, să facem conexiuni pentru a compara oamenii de acum cu cei pe
care i-am întâlnit de-a lungul vieții și care ne-au lăsat doar amintiri triste. Nu trebuie să facem
lucrul acesta și chiar putem intervenind cu o picătură de voință asupra acestor procese
negative, considerând că poate ar trebui să mai și iertăm, să nu luăm în considerare ceea
ce se întâmpla acum, să nu judecăm relația doar după o simplă întâmplare. Dacă facem
acest stop, dacă intervenim cu această oprire putem accesa tot ceea ce ține de intuiția care
ne va ajuta, printr-o viziune de ansamblu absolut minunată, să rămânem în echilibru.


0:25 Luna intră în zodia Scorpion
1:18 trigon Lună-Marte
2:08 trigon Mercur-Saturn
2:56 trigon Lună-Lilith
3:00 sextil Mercur-Capul Dragonului
3:48 opoziție Lună-Venus
7:05 opoziție Lună-Uranus
23:08 trigon Lună-Junon

Momentul de față este unul foarte constructiv. În noaptea de 16 spre 17 mai Mercur
va definitiva sextilul cu Capul Dragonului reușind, astfel, să medieze tendința Nodurilor. Este
un moment foarte bun, exemplar, puternic și înălțător pentru că reușește să devină un fel
de canal prin care se împlinesc așteptările pe care le avem de mult timp, de câteva luni,
poate chiar de la începutul anului. Mercur împlinește în această zi și un trigon cu Saturn,
planetă care trece în continuare peste Coada Dragonului și care ne aduce din trecut ceea
ce nu ne face plăcere și ne constrânge, pe alocuri poate chiar foarte dur, să rezolvăm odată
pentru totdeauna acele relații dramatice care se bazează pe orgoliu, pe mândrie sau pe
obsesia funcției, demnității, averii. De aceea, 17 mai devine o zi ai emoțiilor, a sentimentelor
prin excelență, când ajungem să înțelegem că totul este foarte greu dacă avem alături o
persoană căreia să-i spunem “Bună dimineața!”, pe care să o invităm la masă, să-i povestim
ce am visat în timpul nopții. Pare ușor naiv pentru că societatea de consum ne învață că
rostul pentru care trăim este altul și că etapele maturității au nevoie de un alt gen de
raportare sau de alte conversații. Dar noi, pentru că tocmai am amintit în ziua anterioară că
evadarea din drama se bazează pe sextilul Mercur-Neptun, cel care ne oferă o viziune de
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ansamblu asupra vieții, asupra lucrurilor, știm că maniera aceasta nu este decât gestul
minunat pe care îl face un om simplu de a respecta viața cu valorile sale, nu de a ignora
ceea ce a avut dintotdeauna suflet, esență. A ne bucura de lucrurile simple înseamnă pe 17
mai a înălța un zmeu și a arăta precum un copil care se gândește doar la acest lucru,
înseamnă a primi un cadou din partea unui om pe care-l iubim foarte mult și nu întâmplarea
în ansamblu este importantă, nu doar că primim, nu doar ce primim, ci și de cine ne atașăm
primind, înseamnă a înțelege că fiecare are un rost pe acest pământ, nu neapărat de a
deveni o persoană publică, nu neapărat de a împlini sau schimba destine, ci și de a trăi și a
oferi un exemplul, nu doar impresionând prin luciul apei, ci și protejând minunatele făpturi
care trăiesc în adâncuri.

Corespondențele acestei zile ne vorbesc despre experiențe mai puțin plăcute, cele
care au venit din ziua de 12 mai, cele care s-au bazat pe influxurilor delicate ale zilei de 16
mai când Marte a trecut pe semnul căderii sale, dar și pe ceea ce se va întâmpla în ziua
următoare, când Venus va trece prin conjuncția cu Uranus, semn delicat, când omul simplu
își poate pierde capul în fața unei bucurii pe care nu o înțelege ori în fața unei intensității pe
care nu o poate controla. Referitor la primele două corespondențe de consolidare, cam știm
cum să lucrăm, însă doar un iresponsabil va considera că poți avea o misiune fără a o
demonstra. Avem în continuare Marte pe zodia Rac, element care va fi așa până la începutul
lui iulie, deci prezența unui factor care ne-ar putea duce către răstălmăcire, către invidie,
către a ceda în fața unei încercări nu trebuie neglijată. De aceea, corespondențele de
dinamizare fac trimitere către ceea ce s-a consumat în ziua anterioară ca argument, adică
ne îndeamnă să ne simțim bine că avem un anumit rol în grupul de apartenență, că există
oameni buni în lume, dar și către ultima zi a acestei decade care ne spune că această
certitudine a importanței de sine poate fi un obstacol care ne-a creat și în trecut mari
probleme. Pentru cei profunzi cea mai importantă corespondență a acestei zile va fi cu
ultima zi a decadei. Vor înțelege că importanța de sine, atribuirea acestei identități trecătoare
pe care vrem s-o facem eternă este o frână, un obstacol care nu ne permite să mergem
către destinație, să progresăm, să creștem. Mintea este responsabilă de aceste nevoi
stranii, ciudate și doar ea poate interveni în acest proces evolutiv cu motive penibile de
confort.
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8:05 trigon Lună-Neptun
8:46 trigon Mercur-Pluton
11:18 sextil Lună-Saturn
11:22 trigon Lună-Capul Dragonului
16:07 sextil Lună-Pluton
17:29 opoziție Lună-Mercur
19:16 conjuncție Venus-Uranus
19:46 trigon Marte-Lilith

18 mai este o zi de granița între ceea ce s-a întâmplat până pe 17 mai și ceea ce se
va întâmpla începând cu ziua următoare. De aceea cele două zile sunt: una drept
consolidare, iar cealaltă drept dinamizare, dacă luăm în calcul corespondențele momentului.
Ceea ce a fost bun în momentul de față poate merge mai departe prin raportare la un schimb
de experiență care nu a ținut cont de conveniențe, care nu a pus în dificultate partenerul de
dialog doar pentru că așa cerea o regulă strictă, ci s-a mers pe factorul uman, pe respect,
pe relații frumoase. Asta înseamnă că în momentul de față putem considera că prietenii care
ne-au demonstrat că ne sunt aproape vor fi de bază pe viitor și nu va mai fi necesar un nou
episod care să dovedească trăinicia sau durabilitatea unei relații. Asta înseamnă că relația
bună pe care Mercur și Pluton au îndeplinit-o în prima parte a zilei schimbă cumva vibrația
personală și îl face pe cel în cauză să accepte lucrurile simple, cele care sunt certe, să nu
dorească să schimbe. Ceea ce dorim să schimbăm acum are o altă finalitate, una prea
dinamică una care explodează, care cere la rândul ei resurse suplimentare pentru a fi
împlinite. În a doua parte a zilei ne vom afla în fața unei tensiuni absolut ciudate. Luna va
intra în fereastra opoziției cu Soarele, adică Luna plină, și pe cer vom avea un dreptunghi
mistic, o configurație cu multe tensiuni, dar și cu multe oportunități care ne ajută să privim
viața și atât din punct de vedere material, dar și din punct de vedere moral, să înțelegem
mult mai bine de ce tentațiile care devin foarte intense în această perioadă sunt în
consonanță cu marile probleme ale vieții, nu cu problemele societății de acum, nu cu mici
disensiuni. Astfel, 18 mai ne vorbește despre educație într-un alt mod, despre îmbogățirea
experienței printr-o abordare corectă la un plan emoțional, la prieteni, prin desprinderea de
acea intensitate care folosește elemente invizibile rele, compromițătoare, care ar putea săl facă pe cel în cauză să se simtă învins. Momentul de față evidențiază și puterea câtorva
conjuncții pe Capricorn, pe Taur, semn că avem mari așteptări de la rezultatele de acum, în
sensul că ele trebuie să fie trainice. 18 mai nu este un moment favorabil pentru o alianță,
însă doar așa vom reuși să obținem ce ne dorim (conjuncția Venus-Uranus). La fel ni s-a
întâmplat și în ultima zi a acestei decade când Saturn va trece peste Coada Dragonului.
Chiar dacă momentul de față aduce omului simplu expresivitatea pe care și-a dorit-o
dintotdeauna și îl face să se creadă o mică vedetă, problemele sale nu se rezolvă prin
intensitate. Asta înseamnă că avem nevoie să învățăm de ce intensitatea nu este
întotdeauna o soluție, ci dimpotrivă. Judecata impusă de corespondențele de consolidare,
adică prin raportare la ecuația astrală a zilei anterioare, cea care ne-a vorbit despre omenire,
despre scop, despre un rol important deținut în grupul de apartenență, cu particularitățile
aferente, cere disciplină, echilibru, dar și o anume profunzime în a selecta ceea ce este
important la un moment dat. Intensitatea fără toate cele indicate mai sus duce la pierdere,
la distrugere. Trigonul Marte-Luna neagră susține această deviație și face ca slăbiciunea să
nu accepte sinceritatea pe motiv că aceasta este forța care slăbește rezistența la efort sau
credibilitatea. Am amintit și în zilele anterioare și amintim și acum, sensibilitatea momentului
devine o forță dacă nu se bazează pe idealuri negative. Mulți oameni sunt atrași de această
latură întunecată a vieții, cea care îi face inadaptabili, dependenți de tehnologie, de ceilalți,
de anumite substanțe. Tocmai de aceea este important ca decizia momentului să nu
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amplifice această dependență, ci să-l facă pe om să fie în continuare liber, chiar dacă
persoanele dependente spun despre ceilalți, adică despre cei liberi, că sunt săraci, plictisitori
sau penibili. Drama pe care o trăiesc este cea care îi îndeamnă să împroaște cu noroi totul
în jurul lor, să-i acuze pe ceilalți, să-și proiecteze propriile frustrări asupra oamenilor cu care
se întâlnesc. Cei maturi știu acest lucru și își vor vedea de drumul lor.


0:11 Lună plină
4:23 Luna intră în zodia Săgetător
7:26 careu Lună-Lilith
13:05 trigon Lună-Chiron

Luna plină din 19 mai trebuie să împlinească așteptările pozitive pe care le-am avut
de-a lungul acestei decade. Corespondențele de consolidare fac trimitere către ecuațiile
astrale aferente zilelor de 15 mai, când Venus a trecut pe zodia Taur, și de 18 mai, când
Venus a trecut prin conjuncția cu Uranus. Schimbările din ultima vreme trebuie să
împlinească prin Luna plină de acum un rost, dacă nu se consumă ca un eveniment în sine,
măcar ca un avertisment, măcar ca un element care este mai ușor de perceput. Imediat ce
se va consuma faza de Lună
plină, Luna va trece pe zodia
Săgetător și va trebui să
împlinească un careu cu
Luna neagră și un trigon cu
Chiron. Și din acest punct de
vedere 19 mai este o zi de
pace, când lăsăm de la noi,
renunțăm
la
anumite
pretenții,
ducem
către
interior
marile
tensiuni
sociale și vrem ca la exterior
ceea ce rămâne să fie foarte
bun și constructiv. Este
posibil ca lucrul acesta să se
împlinească
printr-o
atitudine fermă, dar asta nu
înseamnă că demersul în
sine este compromis, nu
înseamnă că pierdem, că ne
risipim, ci ar putea să
însemne că dacă rămânem
fără forță, fără argument, să
cerem ajutorul. Cei orgolioși
vor avea o zi delicată când li
se va părea că totul se
comprimă, că totul este
foarte apăsător, o zi marcată
de o decădere ca rezultat al
unor excese. Relația proastă a Lunii cu Luna neagră aduce această deformare a propriului
bine, din care înțelegem că toată această vină pe care ne-o atribuim nu prea este reală.
Luna plină de acum ne aduce pace cu cei care ne-au greșit, puterea de a ne cere iertare în
fața celor pe care i-am jignit, față de care am greșit și identificarea acelor elemente care ne
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ajută să mergem mai departe. De altfel, întreaga perioadă este delicată pentru că este
marcată de trecerea lui Saturn peste Coada Dragonului. Acolo este și Pluton și tot ceea ce
înțelegem, identificăm ca fiind un element rigid care nu ne permite să progresăm ne cere
revizuire, aprofundare. Desigur, pe unii acest pas bătut pe loc îi va înăspri, dar chiar și așa
puțină maturitate nu le strică.
Luna plina de acum, o Lună plină de primăvară, nu va face referire, așa cum suntem
obișnuiți, la elementele de patrimoniu, la bunuri, ci mai curând la reputație, la ceea ce ne
permite să valorificăm bunurile materiale pe care ni le dorim la un anumit moment. Asta
înseamnă că 19 mai va fi dominată de alte preocupări, nu neapărat cele materiale, cât de
mesaje, unele filozofice, unele care au trecut deja de etapa de acumulare și vor să fie
apreciate, vor să înglobeze în structura pe care o au noi idei, să acumuleze ceea ce trebuie
și pentru care s-a construit așa. Nu aduce întâmplări de moment, situații care se produc și
se consumă acum, ci evenimente care își au rădăcinile în negura vremurilor. Ea doar le face
pe acestea mai vizibile. Lucru acesta îl înțelegem din marcajul care există pe zodia Taur,
zodie responsabilă de așa ceva, dar și prin trecerea lui Saturn pe Coada Dragonului,
adevăratul canal de comunicare care ne aduce din trecut ceea ce nu vrem să vedem,
motivele de boală, într-un mod atât de clar și de vizibil încât să nu lase loc la nicio
interpretare. Cei lucizi vor considera astăzi că orice informație trebuie verificată, dar nu
pentru că ar fi obiectivi, ci pentru că duritatea momentului îi afectează și pe ei și consideră
că informația cu care au intrat în contact nu este adevărată. De aceea fac acum verificări
suplimentare, se întorc la notițe mai vechi, caută prin lada cu amintiri, își sună prietenii cu
care nu am vorbit de ani de zile.


10:20 conjuncție Saturn-Coada Dragonului
13:36 careu Lună-Neptun
20:07 conjuncție Lună-Jupiter

În dimineața acestei zile Saturn trece peste Coada Dragonului și va evidenția
avantajul pe care un cunoscut l-a obținut printr-un ajutor incorect sau, mai precis, noi motive
de nedreptate. Pentru unii aceste motive de dreptate fac referire la întâmplări care s-au
consumat și care nu vor mai putea fi modificate niciodată. Aceștia sunt oamenii care au avut
nevoie să-și curețe destinul, karma, să treacă de această încercare fără acele reziduuri.
Dacă la momentul respectiv s-ar fi pus problema să aleagă, cu siguranță ar fi ales împotriva
lor că așa au apărut acele probleme. Ultima trecere a lui Saturn peste Coada Dragonului a
fost în ianuarie 1997. La momentul respectiv Saturn se afla pe zodia Berbec și știm că
aceasta este cea mai proastă poziție a sa (cădere). La momentul de față Marte se află pe
zodia Rac, cea mai proastă poziție a sa (cădere), corelație care nu poate fi trecută cu
vederea. Nu putem însă să considerăm că ceea ce ni se întâmplă acum este o continuare
a episodului de atunci pentru că la momentul acela Marte se afla în exil, iar acum Saturn se
află pe domiciliul. Mult mai favorabilă este situația de față decât cea de atunci. Asta
înseamnă, în cuvinte mai simple, că am învățat ceva din greșelile trecutului. Acum putem
lua decizii în condiții delicate, putem să ne asumăm răspunderea faptelor proprii chiar dacă
ele sunt intens criticate. Momentul de față aduce un mare curaj, unul care va invoca, printre
altele, și anumite întâmplări care s-au consumat în ultimele luni ale anului 1996 și în primele
luni ale anului 1997. De aceea, pornind de la corelațiile care există între unghiuri și
corespondențele dintre zile, înțelegem de ce 12 mai este o zi de dinamizare. Asocierile mai
vechi care au produs în urmă cu aproximativ două decenii efecte pozitive ne tentează acum
cu o reiterare însă nu este indicat să dăm curs acestor asociere pentru că ele nu mai au
niciun echivalent în realitate, ele reprezintă acum un pasaj foarte îngust prin care nu poate
trece toată lumea. Corespondențele de consolidare ale acestei zile fac trimitere la
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schimbările momentului, la zilele de 15 și, respectiv, 16 mai când Venus și Marte și au
schimbat zodiile. Asta înseamnă că trecerea lui Saturn peste Coada Dragonului de acum
reprezintă, în mare parte, un semn al evoluției personale, nu sociale, și abia după aceea,
dacă evoluția este confirmată ea va putea să producă efecte și în plan social. Lucrul acesta
nu s-a întâmplat în urmă cu două decenii, atunci evoluția în plan personal nu a însemnat și
o schimbare a cadrului social, a comunității. În plus, din combinația acestor lucruri înțelegem
că ne aflăm în fața unor situații imposibile la care putem găsi relativ ușor anumite soluții.
Saturn peste Coada Dragonului este pentru toată lumea un semn de autoevaluare, însă nu
pentru toți acest proces se va solda și cu rezultate pozitive. Schimbările care se produc
acum sunt în mare parte unele de structură care vor fi pentru generațiile următoare lecții de
viață, greșelile de acum îi vor învăța pe cei care vor veni ce să nu facă, iar realizările de
acum vor fi, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu aproximativ două decenii,
motive de sacrificiu, de relansare, de creștere și dezvoltare, dar prin aprofundare. Abia de
acum putem vorbi despre modificări bune în centre de putere, în acele zone care
promovează valorile tradiționale, abia acum putem vorbi de o ușoară ridicare. Până acum,
de câteva decenii, am vorbit doar despre o cădere în gol sau de atenuarea, din când în
când, a acestei căderi în gol. Începând cu luna mai 2019 vorbim despre progres, dar într-un
mod frumos după cum ne-am dorit, după cum ne-a fost speranța.

Așadar, a doua decadă a lunii mai scoate în evidență, prin corelațiile sale, importanța
măsurii, a respectului față de valorile celorlalți, a corelațiilor corecte, nu pătimașe, nu pe
baza obsesiilor care sunt acum foarte accesibile. Se deschide o poartă care a trecut, către
mari etape ale vieții, către mari episoade pe care le-am încheiat și ni se pare că nu este
chiar atât de complicat un conflict cu sine, un conflict cu ceilalți, dacă rezultatul la care
ajungem este unul foarte bun. Rostul pentru care trecem prin astfel de experiențe este acela
de a șterge conflictul ce s-a consumat în urmă cu aproximativ două decenii când Saturn a
trecut peste Coada Dragonului. La momentul respectiv Saturn se afla în cădere, pe zodia
Berbec, iar Marte în exil (Balanță) și cei doi malefici treceau prin opoziție. Acum Marte a
intrat pe zodia Rac (cădere), însă nu vorbim despre opoziție, ci doar de o legătură prin
intermediul zodiilor. De aici înțelegem că există în continuare teama că situația de atunci se
poate întoarce, însă această teamă nu are nicio legătură cu realitatea. Există doar o legătură

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

216

între obiceiurile de atunci care nu au fost prea bine curățate și oportunitățile de acum. Nu
avem de ce să abordăm soluțiile acum prin argumentele de atunci. Însă, tocmai această
legătură interesantă între Marte și Saturn, care are anumite similitudini cu legătura care a
existat între cele două astre în urmă cu aproximativ două decenii, ne atrage atenția că
reiterarea problemei mai vechi trebuie respinsă pentru că ar putea produce acum consecințe
mai grave decât atunci. Dacă atunci Saturn aducea probleme vizibile, adică ceea ce a fost
și s-a întâmplat s-a și văzut clar și, în plus, era cam tot ceea ce trebuia sancționat, la
momentul acesta Saturn este pe domiciliu (cea mai bună poziție a sa), deci se exprimă
amplu, pe multiple planuri și a aduce aici un defect specific lui Saturn în Berbec, obsedat de
luptă, revoltă, de conflicte, de competiție, înseamnă impurificare mai multor direcții de
acțiune. De aceea și efectul poate fi mult mai rău. În plus motivele personale aduc un fel de
furie, de orbire, de mânie (Marte pe Rac, în cădere) ceea ce reduce mult șansa de
autocontrol. Vorbim despre replici de o mare duritate, despre un tragic ieșit din comun doar
pentru cei care vor să reediteze episodul de acum două decenii. Toți ceilalți se încadrează
într-un cadru normal care nu are acest specific dramatic.
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Decada a III-a (21-31 mai 2019)
Teamă de sărăcie. Prietenii trădează. Izbucnire. Critică bazată
doar pe baza sentimentelor. Viața personală zdruncinată de
întârzieri. Convingeri sedimentate prin puțin.

DECADA NR. 15
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

14

11-20 mai

Reper negativ

18

21-30 iunie

MAI - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
21
23
22
24
21, 24, 25, 31
23
29
22
24
23
26, 31
25
23, 29
26
25
27
29
29
28
31
23, 25, 27
29
28
30
31
28, 30
31
23, 25

Revoltă. Avem acces la informații. Se discută despre tranzacții ce trebuie încheiate urgent.
Conflicte matrimoniale. Competiție. Curaj în a spune ceea ce ne trece prin minte. Evenimentele iau
o turnură pozitivă. Suntem mai atenți, dar deocamdată nu ne ajută. Ni se pare că lucrurile bune nu
mai sunt accesibile. Se depășește o barieră simplă, dar rezultatul este exagerat. Ni se pare că tot ceea
ce este bun este și exagerat. Pericol prin intermediul cuvintelor. Vorbim despre experiențele celorlalți
ca și cum sunt ale noastre. Răbdare. Prieteniile sunt încercate, dar rezultatul bună e face și mai
puternice. Entuziasm. Profunzime prin acces la sentimente nealterate. Ne temem de cel care poate
reacționa imediat. Exprimare care nu mai este tăinuită. Vorbim despre detalii care dor. Grija că
proiecte personale se încheie. Confuzie. Contrast. Rătăcire prin desconsiderarea unui mesaj clar. Cel
care nu respectă confidențialitatea devine victima bârfelor. Apreciere. Discuție despre valori
circulante. Este nevoie de libertate de expresie. Tensiunea se rezolvă prin conversație. Răutatea nu
poate fi oprită. Înțelegem ceea ce nu ne avantajează. Spectacolul ne creează un disconfort. Avem
nevoie de simț practic. Relațiile interumane ne duc spre surmenaj. Progresăm prin răbdare. Apare un
judecător obiectiv. Se modifica sensul propriu al unor versuri. Conversații sterile. Se discută mult și
se alege puțin. Evenimentele ne obosesc. Alegerile au nevoie de rafinament, nu neapărat de forță.
Tulburările sunt înțelese doar dacă există liniște. Adoptarea unor decizii cere să ținem cont de
experiențele celorlalți. Cel care se grăbește pierde. Diversiune. Pierdem din vedere detalii important.
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Ne preocupăm prea mult de măsură. Respingere. O răceală. Manipulare. Cerința noi. Orizontul se
modifică. Avem nevoie de purificare, de schimbarea tine tocmai pentru că vremurile sunt sumbre.
Acces la soluții miraculoase. Se identifică o problemă pentru care avem deja soluție. Răspunsuri
complicate. Ne temem ca nu cumva cerințele să fie prea complicate neputința. Ceea ce ne
nemulțumește ne poate duce spre paranoia. Ni se recomandă și nu asculta. Luptă împotriva
obișnuitului. Minciuni spuse în mod convingător. Disconfort. Prezentul nu povestește prea mult
despre conflictele care ne-au dominat în ultimii ani. Teamă că evenimentele scapă de sub control.
Cercetarea nu ne ajută să înțelegem de ce orice refuz doare. Este căutată mai mult ca oricând protecția.
Se ia o decizie importantă. Dezvoltarea ne vorbește despre analize care nu a fost încă raportate la
etaloane sociale. Fiecare este lăudat se trezește la viață. Scopul scuză mijloacele. Ceea ce este bun
acum este și de durată. O problemă de opinie se rezolvă prin combinații noi. Recunoaștere. Ne
asumăm răspunderea unor fapte rele.
Ultima decadă a lunii mai va face trimitere la anumite episoade pe care trebuie să le
consolidăm, să le evaluăm corect pentru a nu ajunge în situația în care o greșeala făcută în
decada anterioară să se transforme, pe finalul lunii, într-un mare eșec al destinului.
Legăturile care există între decade ne sugerează faptul că momentul de față face trimitere
către ceea ce s-a consumat în decada anterioară, ne încurajează să extragem de acolo o
concluzie, poate chiar una la care am dorit în mod special să ajungem, una practică prin
care să evităm alianțe ciudate, păguboase și să rămânem buni și inspirați.
În continuare avem activ episodul astral dat de conjuncția lui Saturn cu Coada
Dragonului. De altfel, în această fereastră strânsă a conjuncției celor doi vom fi până la
toamnă. Următoarea conjuncție va fi în decada a treia a lunii următoare ce are cu cea de
față o corelație negativă, iar ultima va fi pe 15 septembrie ceea ce le va aduce oamenilor,
pe o plajă destul de mare, reacții ciudate, unele chiar dușmănoase argumentate prin nevoia
de a supraviețui. Grija că există o problemă care ne afectează integritatea unui demers ori
a vieții în ansamblu a pornit de pe finalul lui ianuarie, decadă ce are cu cea de față o
corelației pozitivă. De atunci știm și nu am făcut nimic sau nu am făcut ceea ce trebuie. Din
momentul acesta și până la toamnă ne vom mobiliza. Asta înseamnă că atenția pe care o
acordă vieții personale ne va aduce atitudini noi, reacții noi, experiențe noi cu care vom
repara răni mai vechi. Pe unii situația aceasta îi va duce spre colaborări care să li se pară
noi în timp ce, în realitate, ea nu este altceva decât o mare slăbiciune în fața unui adversar
pe care nu-l putem învinge. A fi indiferent față de un asemenea personaj nu face parte din
elementele pe care le vom explora în această decadă. Cei care vor spune ori vor arăta lucrul
acesta nu fac decât să se ascundă în spatele degetului care acuză.


10:59 Soarele intră în zodia Gemeni
11:00 Luna intră în zodia Capricorn
13:51 Mercur intră în zodia Gemeni
14:42 sextil Lună-Lilith
16:05 conjuncție Mercur-Soare
17:38 opoziție Lună-Marte
18:45 trigon Lună-Uranus
20:20 careu Lună-Chiron

Trecerea Soarelui pe zodia Gemeni, dar și a lui Mercur pe același semn și, implicit,
împlinirea conjuncției celor două astre în a doua parte a acestei zile, ne vorbește despre o
formă de adaptare pentru care nu suntem încă pregătiți. Deviza acestei decade se referă la
teama de sărăcie, la adaptarea individului comun la fapte sociale absolut remarcabile, poate
chiar la o nouă interpretare a vieții sociale în așa fel încât lucrurile acestea mici să fie privite
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ca fiind mari realizări ale vieții. Dacă în această zi Luna nu ar fi trecut prin opoziția cu Marte
nu s-ar fi pus problema unui conflict deschis menit să ne motiveze pentru a ne atribui
anumite roluri, pentru a ne considera lideri de opinie, părinți, responsabil într-o anumită
situație.
Conform corespondențelor care se aplică zilelor momentul de față ne cere doar o
dinamizare conform ecuației astrală aferente zilei de 23 mai, când Soarele va trece prin
careul cu Luna neagră. Va fi mai puțin importantă relația bună dintre Mercur și Chiron, pentru
că în momentul de față, intrarea Soarelui și al lui Mercur pe zodia Gemeni aduce prea multă
energie, independență, determinare pentru a se mai pune problema măsurii, a echilibrului
sau a evaluării corecte. În cuvinte mai simple, prima zi a lunii mai ne vorbește despre un
obstacol pe care nu-l depășim foarte ușor dacă nu ne facem vise, dacă nu ne propunem să
ne luptăm cu cel mai mare adversar, dacă nu gândim că lucrurile cele mai importante pot fi
obținute numai prin luptă. În mare parte, ecuația acestei zile este simplă, dar puternică, și
poate aduce o înclinare spre zona pozitivă a unor întâmplări dramatice care au făcut
decadele anterioare celebre. Astfel, ecuația astrală a zilei de 21 mai aduce o restructurare
a vieții personale, o achitare a unei datorii, o accesare a unor informații în așa fel încât
vorbirea să fie mai clară, ideea mult mai frumos conturată, iar relațiile, pe baza acestor două
elemente, să fie mult mai ușor de abordat.
Dacă
până
acum ne-a fost foarte
greu să abordăm un
element
care
ne
perturbă, acum ni se
pare că totul este
accesibil, că totul este
posibil, chiar dacă nu
beneficiem de ajutorul
cuiva. În seara acestei
zile Luna va trece prin
careul cu Chiron ceea
ce indică faptul că nu
vom fi ajutați de cei pe
care am mizat, de
colaboratori,
de
oameni
care
au
îndeplinit până acum în
viețile noastre un rol
foarte important. Dar
poate nici nu trebuie.
Poate
fi
însă
considerată o zi a
reuniunii
sau
a
planurilor în vederea
realizării unei reuniuni.
Ceea ce este esențial și ne va rămâne din toată această schemă vine din faptul că putem
accepta foarte ușor că pierderile de acum nu sunt atât de greu de suportat, că pentru
aspectul pozitiv al acestor episoade nu trebuie să plătim nimic. Același lucru ne va spune și
corelația de dinamizare specifică acestei zile cea care ne îndreaptă atenția spre ecuația
astrală a zilei de 23 mai. La momentul acela Luna va trece, spre seară, pe zodia Vărsător,
ceea ce aduce momentului o forță impresionantă. Speranța că atunci se vor împlini anumite
așteptări pe care le avem acum ne bucură. De aceea momentul de față ne pregătește pentru
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un salt, încurajându-ne să fim atenți asupra lucrurilor care pot fi împlinite fără luptă, fără
război, fără competiție.


1:59 trigon Lună-Venus
12:31 careu Mercur-Lilith
16:39 opoziție Lună-Junon
17:46 sextil Marte-Uranus
22:14 sextil Lună-Neptun

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Capricorn și va trebui să treacă astăzi prin
trigonul cu Venus, prin opoziția cu Junon și prin sextilul cu Neptun. În plus, ca fundal, Mercur
se va afla într-un careu cu Luna neagră, iar Marte într-un sextil cu Uranus. Schema astrală
a acestei zile ne vorbește despre o formă de revoluție pe care vrem să o împlinim repede,
într-un timp foarte scurt. Fie că ne gândim la lucrurile care nu ne fac plăcere, pe care vrem
să le schimbăm, care ni se vor părea mult mai accesibile prin schimbările acestea, fie că ne
referim la voință, la putere, la independență sau la o formă de dinamism care ne ajută să
depășim bariere de înțelegere, rezultatul este unul foarte bun. Înțelegem care este pilda
vieții, unde trebuie să ne implicăm în aspectul practic al vieții și unde trebuie să punem punct
unei relații ce ni se
pare acum cam
toxică.
Corespondențele
acestei zile sunt
doar de dinamizare
și ele merg spre
ecuația astrală a zilei
de 24 mai. Momentul
acela va fi dominată
de careul dintre
Marte și Chiron,
semn că anumite
proiecte personale
se încheie pentru că
ne întâlnim cu un
exemplu mai bun, cu
un model social mai
eficient
și
de
perspectivă.
Asta
înseamnă că momentul de față se va evidenția printr-o voință puternică. Este foarte posibil
ca rezultatele practice ale momentului să ne facă să ne simțim foarte ambițioși, să avem
viteză de reacție, să evităm un accident, să fim raționali într-o situație cu o mare încărcătură
emoțională și să ne placă lucrul acesta.
Un alt element important al zilei de 22 mai se referă la reflexie. Putem reflecta acum
asupra propriilor greșeli, ne putem gândi că dacă obținem un anumit rezultat gândind care
au fost erorile personale, ajungem și la grad mai înalt de toleranță ori de înțelegere cu un
element opozant, cu un adversar. Ceea ce unii consideră că reprezintă conciliere, apel la o
înțelegere socială este, în realitate, doar un avantaj de moment ce ar putea să aibă urmări
interesante asupra vieții profesionale. Dacă se face trimitere la un talent, la o abilitate atunci
suntem avertizați că poate nu ar trebui să spunem totul despre ceea ce putem face pentru
că relația proastă dintre Mercur și Luna neagră aduce această leziune pe comunicarea față
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de o mobilitate personală sau un compromis mic acum care, nefiind în stare să producă
efecte bune imediat, se va transforma într-o frustrare. Aspectele zilei se armonizează însă
prin încredere în sine, prin repararea unui lucru mic despre care nu vrem să spunem nimic.
Relația bună care există între Marte și Uranus ne oferă accesul la putere dacă îndeplinim
această condiție de a împărtăși fără a avea așteptări pe moment ori regrete după. Doar așa
ajungem la libertate de expresie și doar așa ne vom simți foarte siguri și încrezători în forțele
proprii în fața unor întâmplări care, inițial, aveau alt rost. Așadar, dispare teama de
necunoscut, dispar exagerările, și ne întoarcem la simțul artistic, la intuiție, la acele abilități
care ne ajută să obținem mai multe despre ceea ce putem face sau despre ceea ce alții pot
face. Este clar că această zi ne va rămâne în conștiință prin ușurința cu care putem accesa
anumite elemente legate de armonii. Armonia zilei de 22 mai nu este un lux, ci un privilegiu.


1:17 conjuncție Lună-Coada Dragonului
1:23 conjuncție Lună-Saturn
7:00 conjuncție Lună-Pluton
18:04 careu Soare-Lilith
20:50 Luna intră în zodia Vărsător
21:04 sextil Mercur-Chiron

23 mai este una dintre cele mai importante zile ale acestei decade pentru că aduce
corespondențele de consolidare într-un punct foarte important, adică în situația în care să
invocăm conjuncturile astrale a patru zile: 21, 24, 25 și, respectiv, 31 mai. Prin ceea ce ni
se întâmplă acum înțelegem că valorile personale trebuie să treacă printr-o restructurare.
Luna se va afla în noaptea de 22 spre 23 mai în conjuncție cu Coada Dragonului și pentru
că acolo se află planetele Saturn și Pluton va trebui să treacă prin conjuncții succesive și cu
acestea până dimineață. Apoi ziua va fi dominată în mare parte de careul Soarelui cu Luna
neagră și după ce Luna va trece pe zodia Vărsător ni se va părea că lucrurile ies la lumină,
că ne sunt mai clare, că devin mai interesante pentru că ne vom plasa în fereastra sextilul
lui Mercur-Chiron. Există o forță nevăzută care activează în spațiul acestei zile și care ne
îndeamnă să gândim că toate lucrurile bune, intense sau speciale trebuie obținute prin luptă.
Dacă ziua nu ar avea o corespondență de dinamizare orientată către 29 mai nu ne-am fi
gândit că momentul de față, atât de intens orientat către centralizare, analiză sau control,
ne poate oferi o asemenea perspectivă. Până și relațiile complicate ale momentului, marcate
de mici neadevăruri care sunt spuse pentru a susține o idee ce nu este acceptată decât așa,
sunt abordate cu o oarecare disciplină.
O altă componentă a acestei zile se referă la ușurința cu care apelăm la un
entuziasm, la o motivație de reușită, la o dovadă de progres, la un rezultat concret. Este
foarte posibil ca momentul de față să scoată în evidență o greșeală pe care un apropiat a
făcut-o și care, la momentul respectiv, nu a fost văzută așa, ci a fost percepută ca un semn
de progres, ca o răsplată, ca un favor. Lucrul acesta este explicat din punct de vedere astral
prin unghiurile pe care Luna le realizează de dimineața cu Coada Dragonului, Saturn și
Pluton. După aceea multe se vor împlini în virtutea inerției, doar pentru că ni se pare că
situația pe care o parcurgem este mult mai clară. Încercate vor fi prieteniile care până acum
s-au bazat doar pe un superficial schimb de experiență. Profunzimea pune în dificultate
aceste relații, acest schimb de experiență și îi invită pe protagoniști la purificare. Prin
intermediul zodie Capricorn purificarea întotdeauna se lasă cu expulzare a ceva. Cei care
au fost neglijenți în ultimii ani vor trece acum, în ultima decadă a lunii mai, prin deposedarea
de un element mobil, care ne oferă posibilitatea de a ne mișca în voie, de a fi mai flexibili.
Pentru că în dimineața acestei zile unghiurile pe care Luna le împlinește vor fi realizate doar
cu elemente astrale retrograde ne arată că această mobilitate este abordată pe baza unui
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șablon. Până și bucuria trebuie să fie rezultatul unor asemenea scheme. Există o teamă că
noutatea ne-ar putea pune în dificultate, dar ea nu are justificare. Noul traseu nu este un
concurs de orientare turistică, de descoperire a unor indicii, ci este pur și simplu un moment
în care ar trebui să vedem care sunt consecințele propriilor neadevăruri, a eschivărilor. În
alte condiții nu am fi ascuns ori nu am fi explicat aceste minciuni cu cuvintele altora, cele
care sunt susținute pe propriile lor experiențe, ci am fi făcut tot timpul trimitere la ceea ce ni
se întâmplă. De aceea, omul profund va avea impresia că 23 mai este o veritabilă zi de
luptă.


1:49 trigon Lună-Soare
2:10 careu Marte-Chiron
5:18 careu Lună-Uranus
6:54 sextil Lună-Chiron
9:03 trigon Lună-Mercur
19:18 careu Lună-Venus

Luna se va afla acum în plin tranzit prin zodia Vărsător și va oferi un fundal interesant
pentru a pune în aplicare intențiile din ultimele zile. În plus, ne facem acum griji față de un
mesaj, față de anumite detalii care nu au fost explicate corect sau față de pasiuni pe care le
avem față de unii oameni care ne-au dezamăgit. 24 mai ne aduce gânduri apăsătoare și, ca
un recul, reacții rapide care nu ne ajută să înțelegem prea multe din ceea ce ne oferă
această decadă. Momentul de față ar putea să ne aducă mai multe idei bune și prin
cultivarea acestora să înțelegem că modelele pot fi schimbate. Deci nu este cazul să privim
ecuația astrală a zilei de 24 mai ca fiind una dramatică. Avem reacții rapide doar pentru că
suntem revoltați împotriva celor care sunt lăudați acum, recompensați sau plătiți mai bine.
Unii vor avea impresia că proiectele celorlalți sunt plătite mai bine și de aceea propriile
proiecte trebuie încheiate. Dacă vor face lucrul acesta ca o formă de pedeapsă atunci sunt
avertizați că dorințele personale vor fi împlinite doar dacă vor face parte din grupul potrivit.
Chiar dacă nu direct, măcar intuitiv cu toții vom ști lucrul acesta acum. Dacă aceste
demersuri vor fi rezultatul presiunii ce vine din partea ființelor conflictuale, să nu ne pierdem
speranța. Daca facem parte din grupul care trebuie primim ceea ce cerem.
Chiar dacă momentul de față face legătura între ceea ce s-a întâmplat în ziua de 22
mai, ca o corespondență de consolidare, și ziua de 23 mai ca o corespondență de
dinamizare și am înțeles din prezentarea de mai sus care sunt implicațiile, momentul de față
poate fi privit ca o victorie împotriva unui adversar care a fost văzut de la începutul anului și
până acum ca un personaj redutabil. Ceea ce am făcut în 22 mai, prin atenție, dar și ceea
ce am împlinit pe 23 mai prin dinamism, zdruncina imaginea acestui personaj ciudat și îi
conferă omului obișnuit cu noul statut. Prin acest statut îți dai seama că poate să impună în
grupul de apartenență anumite modificări, poate obține anumite avantaje. Chiar și așa, este
nevoie să se respecte confidențialitatea unor informații. Viteza de reacție nu scuză gafa și
nici nu este agreată chiar dacă Luna de pe zodia Vărsător ar permite așa ceva. Lupta, nici
de această dată, nu poate rezolva nimic, însă ea ne ajută să vedem care sunt alegerile
celorlalți. Avem nevoie să înțelegem, să conștientizăm și să nu uităm că lupta acestei zile
ne transformă în victime.
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15:52 sextil Lună-Jupiter

În mijlocul acestei zile se va împlini singurul aspect de acum: sextilul Lună-Jupiter.
Conjuncturile astrale de acum fac trimitere la o presiune psihică, la anumite rămășițe, la
onorarea unor promisiuni după cum am văzut din ecuațiile astrale ale zilelor anterioare.
Corelațiile momentului se orientează către zilele de 26 și, respectiv, 31 mai pentru
corespondențele
de
consolidare, adică primim un
îndemn la responsabilitate, la
încredere și respect față de
ceilalți, iar corespondențele de
dinamizare către zilele de 23 și,
respectiv 29 mai, adică spre
anumite libertăți pe care ni le
permite chiar dacă primim
avertismente, chiar dacă ni se
spune că nu este corect să
procedăm așa, chiar dacă
experiențele vieții ne-au arătat
că drumul acesta nu este bun.
Dacă ar fi să judecăm ecuația
astrală a momentului doar după
unghiurile care se împlinesc,
fără să luăm în considerare
corespondențele, am fi tentați
să credem că totul este o
răsplată. Nu este vorba de nicio
răsplată, nu este vorba de nicio
recompensă, ci despre anumite
lucruri pe care le aflăm despre
ceilalți și care ne vor fi foarte
importante de acum încolo.
Ceea ce auzim la apropiați, pe
stradă, în magazine, fie că ne
trezește interesul față de un
domeniu, fie ne aduce aminte de ceva. Experiența aceasta se va dovedi destul de
importantă pentru cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de
cercetare spirituală și care s-a educat să nu aplece urechea la tot felul de povești, să nu
răspundă provocărilor nici chiar atunci când are dreptate. Corespondențele de dinamizare
ne vorbesc despre o anumită sensibilitate pe care o avem acum pentru că trebuie să ne
aducem aminte de umilințe mai vechi, de situații penibile, de momente delicate când nu neam comportat așa cum ne-am dorit și am rămas cu un gust amar, dar și despre situații când
am putut compensa toate aceste întâmplări nefericite. Consolidarea se face însă împreună
cu cei pe care ni i-am luat ca model, cu oamenii care ne-au demonstrat că evoluția se face
prin răbdare, prin cultivarea unui limbaj sănătos, elegant, respectuos. Cel care nu apreciază
această latură a vieții, ar trebui să se uite la ecuația astrală a ultimei zile a lunii mai, dominată
de două opoziții dure, Saturn-Junon și Mercur-Jupiter. Respectul pe care-l avem acum,
atenția pe care o acordăm detaliilor, comunicării corecte, ajutorului, poate chiar a celui
gratuit pe care îl oferim unui necunoscut, sunt elementele care ne ajută să depășim un mare
obstacol, așa cum ni se înfățișează, din aproape în aproape, în ultima zi a acestei luni. În
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cuvinte mai simple, momentul acesta ne vorbește despre cât de responsabili suntem
referitor la faptele pe care le facem, la deciziile pe care le luăm și la recomandările pe care
le oferim cu dragă inimă celorlalți. Ceea ce facem acum pentru că ecuația astrală este puțin
mai degajată ne definește. Dacă într-un moment ca acesta, degajat, ne arătăm indiferenți
față de ceilalți pentru că numai așa ne relaxăm, numai în felul acesta ne simțim bine, binele
acesta nu va ține decât până la finalul lunii mai când vom primi o lecție, iar unii o vor primi
într-un mod destul de dur.


9:07 Luna intră în zodia Pești
14:14 conjuncție Lună-Lilith
18:01 sextil Lună-Uranus
19:33 Ultimul pătrar
19:37 sextil Soare-Chiron
23:06 trigon Lună-Marte

Momentul de față devine o veritabilă încercare referitor la cum anume punem în
practică experiențele de până acum, iar corespondențele de dinamizare sunt responsabile
de lucrul acesta. Nu mai trebuie să facem analize, să ne întoarcem la fapte mai vechi, să
vorbim cu oameni pe care i-am desconsiderat până acum ori nu se mai impune să ne cerem
iertare față de un om care i-am greșit, ci să mergem mai departe. Ni se cere să participăm
la o competiție, să ne
exprimăm liber, fără vreo
barieră. Faptul că Luna va
trece în dimineața acestei zile
pe zodia Pești ne vorbește
despre cât de importantă este
viața interioară. Ne vom
aminti acum de momente
delicate pe care le-am trăit în
luna mai, de relații pe care leam stricat pentru că nu am
fost atenți, pentru că nu am
ținut cont de oamenii care au
dorit să ne spună ceva, să ne
învețe ceva, să ne ofere din
experiențele lor. Absența răbdării, pusă acum pe seama nesăbuințelor tinereții, va fi privită
cu mare regret de cel în cauză pentru că această persoană știe mai bine decât oricine de
ce nu a avut răbdare. Relația bună pe care Soarele din Gemeni o are cu Chiron din Berbec
aduce această experiență care ne scoate din confuzie, care ne modifică direcția, care ne
face mai sinceri, mai atenți și mai responsabili. Dar vibrația aceasta este potențială, nu
impusă. De aceea nu se știe dacă responsabilitatea de acum va putea fi valorificate corect
pe mai departe. Nu avem o corespondență de consolidare, deci nu se știe dacă cel în cauză
va aprecia acum mai mult decât altădată sfaturile ce le sunt oferite ori exemple de viață pe
care și le amintește că le-a primit din partea unor ființe remarcabile.
O altă problemă a acestei zile este cea legată de răbdare. Cu toate că Luna se află
acum în zodia Pești, ea va trebui să treacă prin conjuncția cu Luna neagră, aspect care nu
este niciodată favorabil omului responsabil, ci celui indiferent, mincinos și fățarnic. Astfel,
faza aceasta de Ultimul pătrar care devine în ecuația astrală a momentului aspectul
eliberator, face trimitere la acele relații interumane despre care știm că sunt delicate, dar
pentru remedierea cărora nu am dorit să facem nimic. Există o zonă sufletească, iar pentru
cei superficiali doar emoțională, pe care nu dorim să o explorăm acum pentru a fi văzută și
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de ceilalți, dar care intervine direct asupra unor decizii. Doar o ființă responsabilă, care
înțelege că viața înseamnă mai mult decât confortul de o zi, de un an sau de câțiva ani,
poate trece dincolo de aceste mici animozități. Dacă până acum nu a făcut așa ceva va fi
deosebit de încântată că poate și ea să îndeplinească un rol pozitiv în grupul de apartenență,
adică pentru ceilalți, nu doar pentru sine. Este clar că aceste persoane nu pot să modifice
în bine situația grupului de apartenență, dar pot rămâne cu experiențe extraordinare și
acestea să le folosească pe mai târziu.


11:05 careu Lună-Mercur
14:50 sextil Lună-Venus
21:47 trigon Lună-Junon
22:38 conjuncție Lună-Neptun

Ca și ziua anterioară, momentul de față aduce doar o singură corespondență, cea de
dinamizare, care de această dată este orientată către ziua de 29 mai. Ne gândim cumva că
poate toată această presiune pe care o resimțim în momentul de față ar putea să fie eliberată
complet dacă am avea mai mult curaj. Pentru că oamenii sunt, în general, ființe intuitive,
chiar și atunci când nu se folosesc în mod direct de această calitate, legătura cu ecuația
astrală a zilei de 29 mai este prezentă chiar dacă în mod conștient nu putem explica cum.
Noi, pentru că studiem astrologie, nu suntem simpli consumatori ai unor previziune astrale,
știm că aceste corespondențe are o legătură puternică, strânsă, intimă cu subconștientul
personal. Asta înseamnă că aceste legături dezvăluie faptul că toată presiunea momentului
îi face pe unii să se simtă prost, marginalizați, indiferenți ori persoane importante în grupul
de apartenența, chiar și atunci când nu sunt. Asta înseamnă că nu din proprie inițiativă
acordăm o mai mare importanță careului Luna-Mercur, ci pentru că subconștientul
selectează această presiune pentru a face saltul peste două zile, pentru că este nevoie de
puțin nerv, de mobilizare pentru a ieși din această încurcătură, pentru ai evada din această
zonă utopică, pentru a fi mai simplu, pentru a nu complica și a nu părea în fața celorlalți doar
ambițioși, ci și oameni eficienți.
Un alt element important al zilei de 27 mai se referă la tendința de a combate rutina.
Luna, trecând prin zodia Pești, îi face pe oameni mult prea interesați de un confort de
moment. Se simt ca și cum evadează dintr-un univers apăsător, cel care îi pedepsește în
fiecare zi cu rutina. Acest obișnuit trebuie legat, sfidat și din această cauză momentul acesta
îi poate face pe unii să se comporte ciudat, așa cum nu s-au comportat niciodată, așa cum
nu au dorit niciodată, așa cum nu au crezut că sunt în stare să facă. În realitate, atât din
corespondențele acestei zile, dar și din unghiurile care se împlinesc în mod direct acum,
înțelegem că evenimentele prezente ne obosesc și ca să ne protejăm căutăm tot felul de
metode. Unele sunt stângace în a găsi metode speciale, minunate sau foarte bune pentru
demersurile pe care le au acum foarte urgente, însă sunt și oameni care doar par ciudați,
pentru că se comportă altfel, în timp ce ei știu foarte bine că numai așa se pot elibera de
energia negativă care le vine din partea celor cu care interacționează. În plus, li se
recomandă să se elibereze de această presiune psihică. Și contextul astral de acum îi ajută.
Ultimul aspect al zilei este conjuncția Lunii cu Neptun, planetă care nu mai este în deplasare
retrogradă, ceea ce înseamnă că dacă ne mobilizăm, dacă ne folosim voința într-o direcție
avem toate șansele să obținem rezultatele pe care le așteptăm. Altfel, totul devine o
diversiune care ne convine.
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1:06 trigon Lună-Capul Dragonului
1:20 sextil Lună-Saturn
3:53 careu Lună-Jupiter
7:18 sextil Lună-Pluton
18:54 trigon Neptun-Junon
21:30 Luna intră în zodia Berbec

Corespondențele de consolidare fac trimitere către ziua următoare, cea care a fost
pentru ziua anterioară un reper dinamic. Asta înseamnă că momentul de față ne trage puțin
de urechi, ne avertizează ori, în cazul unora, chiar pedepsește, pentru că nu-ți poți permite
să facă orice dacă deține anumite informații sau dacă au o anumită putere. Relația bună
dintre Neptun și Junon este activă de mult timp în faza de aplicație (crescătoare), dar de
acum va intra în separație (descreștere) și lucrul acesta se întâmplă când Luna își încheie
tranzitul său prin zodia Pești. Vorbim despre sentimente profunde, despre oameni minunați
care se pot acum exprima altfel, despre o întâlnire cu ființele remarcabile care lasă asupra
conștiinței interlocutorului o urmă ce nu se va șterge prea curând. În afara careului LunaJupiter, considerat în spațiul acestei zile și aspect eliberator, toate celelalte unghiuri sunt
bune. În cuvinte mai simple, avem acum sentimentul că am muncit pentru ceea ce am primit,

am depășit anumite restricții, am împlinit anumite condiții impuse de ceilalți, chiar dacă lucrul
acesta s-a produs cu mare efort, cu mare greutate, cu multe sacrificii. Corespondențele
acestea ne atrag atenția că lucrurile mici pe care unii oameni și le permit având convingerea
că este propriul lor secret și că nimeni nu va ști niciodată, se înscrie într-un for superior, în
memoria universului, cea care este accesată în mod continuu de ecuațiile astrale ale zilelor.
Acum ne gândim la lucrurile bune care ne-au construit ceea ce suntem, dar și la cele rele
pe care le-am depășit și suntem cumva mândrii de faptul că întâmplările nefericite nu ne-au
distrus, nu ne-am schimbat, nu ne-au întors din drum.
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Cu toate acestea, nu înseamnă că dacă suntem mulțumiți cu ceea ce am obținut
acum drumul s-a încheiat. Corespondențele de dinamizare ne îndreaptă atenția către ultima
zi a acestei decade, cea care a fost pentru 25 mai un reper de consolidare. Acum ni se cere
să explorăm, dar nu pentru a ne pierde capul, nu pentru că am atins un anumit nivel și ne
putem permite orice, ci pentru a demonstra că experiențele acestei decade, cea care ne
vorbește despre trădări, întârzieri ori care scoate în evidență o latură emoțională pe care am
ascuns-o mult timp, nu au fost în zadar. Pe baza acestei maturități putem vedea că oamenii
cu care am interacționat până acum au calități pe care le apreciem în general, fapt pentru
care ni se par interesanți, chiar plăcuți. Nu putem vorbi acum despre o schimbare
substanțială la modul în care interacționăm, dar putem vorbi despre o deschidere către a
îndeplini cerințele noi, către a uita vremurile întunecate, către a ne apropia mai mult de
soluțiile care până acum ne-au speriat. Contextul social nu ne ajută foarte mult, ci doar ne
permite să facem această analiză, această raportare cu noi înșine. Nu trebuie să uităm că,
fiind pe final de tranzit al Lunii prin zodia Pești, cele mai bune soluții vin prin viziune de
ansamblu. Așadar, cei care cred că își rezolvă toate problemele prin sobrietate vor vedea
abia la finalul acestei luni că se înșală.


7:50 conjuncție Lună-Chiron
12:47 sextil Lună-Soare
14:26 careu Lună-Marte

Am ajuns și în acest moment în care conștientizăm dacă ce am făcut în această
decadă a fost bun sau nu. Ziua de 29 mai se regăsește în trei zile ale acestei decade în
postura de factor de dinamizare. Zilele pentru care 29 mai a fost un factor de dinamizare
sunt acum corespondențe de consolidare. Asta înseamnă că avem ocazia să tragem linie,
să facem un calcul sumar, să vedem dacă ceea ce ne-a dinamizat în zilele anterioare a fost
sau nu de bun augur. Este clar că această
decadă, prin amploarea corespondențelor, ne
pune la grea încercare flexibilitatea și puterea de
adaptare. La fel se va întâmpla și urmărind
ecuația astrală a zilei de 29 mai. Luna se află deja
în seara zilei anterioare în tranzit prin zodia
Berbec și intensitatea a tot ceea ce facem, fie că
este vorba de gând, emoție sau fapte, este una
foarte mare. În mijlocul zilei se va împlini și careul
Lună-Marte, aspect care ne vorbește despre o
luptă nefirească, despre o dispută căreia îi era
predestinat un asemenea final sau care nu
trebuia să se consume acum. Dar pentru că în
spatele unghiului indicat mai sus se află
conjuncția Lună-Chiron, înțelegem că am fost
cumva avertizați că anumite lucruri greșite pe
care le facem se pot consuma repede sau atunci
când ne așteptam cel mai puțin. Fie că se
împlinește prima condiție, fie că se împlinește a
doua condiție, 29 mai este o zi apăsătoare care
ne scoate din încurcătură doar cu realizările pe care am reușit să le obținem în ziua
anterioară, pe 28 mai, cea care este văzută acum ca o corespondență de dinamizare.
Amintirile ne ajută să ne remontăm, să ne revigorăm, înțelegerile mai vechi ne salvează din
erori pe care le-am făcut pe vremea când nu ne înțelegeam cu nimeni și ne căutam rostul
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în lume, să fim crezuți, acceptați ori să ne simțim bine cu cineva. Este clar că momentul
acesta, fie că se bazează pe corespondențele de consolidare sau pe cele de dinamizare,
ne oferă multe posibilități de a pune în aplicare o experiență. Dacă această experiență nu
va putea fi valorificată, dacă rămânem în continuare marcați de teama de sărăcie înseamnă
că suntem dominați de un program de sărăcie, de un program psihic periculos la care ar
trebui să renunțăm. Vom vedea că renunțarea la acest program periculos va fi un obiectiv
important al zilei următoare, 30 mai, cea care nu are corespondență de consolidare. Asta
înseamnă că dacă acum ni se pare că totul este foarte apăsător, să le lăsăm în așteptare,
să nu forțăm lucrurile, să avem răbdare pentru că orice element forțat sau grăbit să se
împlinească devine o forță care va împlini un element din deviza anului 2019 - segmentarea.
Deocamdată nu ne permitem să activăm pe mai multe fronturi în cazul în care apare acest
efect negativ.


4:23 careu Mercur-Neptun
10:57 sextil Lună-Mercur
11:25 careu Lună-Junon
11:55 careu Lună-Axa Dragonului
12:11 careu Lună-Saturn
14:17 trigon Lună-Jupiter
18:04 careu Lună-Pluton
19:49 sextil Venus-Neptun
23:02 conjuncție Junon-Capul Dragonului

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Berbec și va trebui să treacă în mijlocul
acestei zile și prin careul la Axa Dragonului. Niciodată acest unghi, indiferent de zodiile din
care se împlinea, nu a fost un moment potrivit pentru confortul personal sau pentru
îndeplinirea unor obiective, fie ele îndrăznețe sau banale. Acest unghi aduce îndoială,
suspiciune, decizii proaste sau o stare de tristețe care să ne permită să fim atenți la cee ce
se întâmplă în jur, la evenimentele spre care suntem atrași. Ceea ce se întâmplă pe 30 mai
ne aduce însă în fața unei povești foarte interesante. Relația proastă pe care Mercur o
împlinește cu Neptun ne vorbește despre întâmplări triste pe care abia acum le împărtășim
unor persoane dragi, abia acum le punem la dispoziția celorlalți, despre experiența la care
am ajuns după lungi perioade de privațiuni despre care nimeni nu a știut nimic. Este foarte
posibil ca această abținere, acest secret să fi fost abordat din teamă, fiind prea îngrijorați de
ceea ce ar putea să ni se spună, de ceea ce ar putea veni ca o critică pe care atunci am fi
considerat-o nejustificată. Acum lucrurile vin altfel, chiar dacă amprenta dureroasă este încă
foarte prezentă. Faptele pe care le facem acum nu spun prea multe despre toate aceste
perioade de privațiuni, însă nici nu trebuie pentru că o facem noi prin viu grai, prin ceea ce
am hotărât că trebuie să împărtășim celorlalți, prin desfășurătorul la care am lucrat de la
începutul acestei decade.
Corespondențele acestei zile nu sunt foarte generoase. Nu suntem constrânși să
consolidăm ceva anume, ci doar să dinamizăm. Avem nevoie, însă, să fim atenți ca nu
cumva ceea ce împărtășim să lezeze integritatea celorlalți. Pentru a ne păstra pe calea de
mijloc este foarte bine să spunem doar ceea ce ne vizează în mod direct, adică să ne
strecurăm prin aceste povești interesante și opinii despre cei cu care am interacționat pentru
că acele persoane ar putea afla, s-ar putea supăra, relațiile cu ele ar putea intra în criză și
lucrurile bune pe care am putea să le experimentăm începând cu 31 mai prin medierea
tendinței Nodurilor de către Venus să nu ne atingă, să fie un noroc de care să se bucure
toată lumea, nu și noi. Asta înseamnă că momentul de față pune un mare accent pe
schimbul de experiență. Tot ceea ce aflăm de la alții sau tot ceea ce descoperim prin
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interacțiune ce are la bază o poveste personală pe care vrem să o împărtășim urmărește
acest program al sărăciei, a lipsurilor, a pierderilor de care nu ne-am desprins încă. În mare
parte, evenimentele acestei zile sunt foarte simple, însă ele vor fi văzute așa doar de
oamenii care s-au străduit până acum să lase o urmă la trecerii lor, să fie deschiși, pozitivi
și utili celorlalți. Planetele sunt dispuse acum într-o configurație care susține această
atitudine și, în plus, ne spune și că voința nu a fost un act întâmplător, nu a fost expresia
nevoii de supraviețuire, ci rezultatul unei calități personale. Nu am reușit pentru că ne-a fost
frică, ci pentru că a meritat să reușim.


5:33 opoziție Saturn-Junon
6:13 opoziție Mercur-Jupiter
7:39 Luna intră în zodia Taur
13:25 sextil Lună-Lilith
15:35 sextil Venus-Capul Dragonului
16:22 conjuncție Lună-Uranus
18:26 trigon Venus-Saturn

Ultima zi a acestei luni este și una dintre cele mai dificile. Acum se va împlini opoziția
Saturn-Junon ce a fost activă mult timp, opoziția Mercur-Jupiter, la fel se întâmplă și cu
unghiurile bune pe care Venus le împlinește cu Capul Dragonului și Saturn după ce Luna
va trece pe zodia Taur. Pentru omul simplu ultima zi a acestei luni va fi plină de confuzie.
Nu va ști dacă are probleme sau trebuie să se bucure, dacă o persoana cu care
interacționează îl laudă ori îl ironizează. Cert este că momentul acesta ne îndeamnă să
luăm o decizie foarte importantă care ne-a fost sugerată și în zilele anterioare ori poate doar
am intuit-o, referitor la atitudinea pe care o avem față de sine, la momentele în care ne
supraapreciem, în care consideram că suntem foarte buni doar pentru că până acum nu sa pus problema să demonstrăm altfel, obiectiv, ceea ce știm să facem. Este adevărat, relația
proastă dintre Mercur și Jupiter ne vorbește despre o decizie care trebuie comunicată,

împărtășită, despre opinii pe care, dacă le aflăm, nu sunt bune, iar dacă le spunem ne
eliberează de presiunea acumulată în timp. Dacă de-a lungul lunii mai ni s-a părut că
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această presiune trebuie mascată prin sobrietate acum, pe 31 mai, nu mai credem lucrul
acesta.
Dar lucrurile nu s-au reglat doar pentru că această zi a fost invocată de multe ori dea lungul decadei. Momentul de față aduce drept corespondența de dinamizare nebunia zilei
de 23 mai și liniștea zilei de 25 mai. Așadar, pentru a merge mai departe va trebui să găsim
echilibrul între nebuniile tinereților și liniștea prezentă, între argumentele care ne spun că ne
putem permite orice și cele care ne avertizează că fără mici întreruperi, fără mici episoade
de liniște lucrurile importante ale vieții nu se pot împlini. Cei care nu au nevoie de episoade
importante, nu au o misiune aparte pe care trebuie să o împlinească în această viață nu vor
da importanță acestor corespondențe de dinamizare. Vor dori să acumuleze și să păstreze
ori să concentreze tot ceea ce au acumulat de-a lungul acestei luni pentru că așa vor traduce
corespondențele de consolidare. Vor pune un mare accent pe relațiile de acum, vor
considera că acestea trebuie să fie adevărate parteneriate pe baza cărora să li se schimbe
viziunea asupra vieții, dar și condiția socială. În plus, ceea ce cred că au depășit într-un
cadru restrâns, după cum am văzut în ziua anterioară, cred că pot face și într-un cadru mult
mai larg. Sunt avertizați că poate lucrul acesta ar putea fi acceptat până când Luna va intra
pe zodia Taur, adică în noaptea de 30 spre 31 mai. După aceea, lucrurile vor fi judecate
mult mai practic și aceste fantezii, aceste deviații nu vor putea fi o bază solidă pentru un
viitor ambițios. Faptul că Venus reușește acum să medieze tendința Nodurilor și să fie întro relație foarte bună cu maleficii care trec peste Coada Dragonului este un semn bun că
lucrurile se pot îndrepta, desigur, cu ajutorul unor relații noi. Nu înseamnă însă că tot ceea
ce ne trece prin cap poate fi pus în aplicare. Nici într-un caz o pedeapsă pe care dorim să o
aplicăm unui individ pe care îl considerăm vinovat de ceva, nici într-un caz să alegem
separarea, divorțul, despărțirea ca fiind un episod ce ne poate oferi o nouă șansă la viață.
Poate, pe alte conjuncturi, lucrurile acestea ar putea fi interpretate și în modul acesta. Acum
însă orice separare, cu Junon peste Capul Dragonului și trimițând raze negative către
maleficii de pe Capricorn, orice separare este expresia unei mari frustrări și nici într-un caz
rezultatul unei decizii înțelepte.
Ultima decadă a lunii mai ne arătat prin corespondențele sale faptul că ne aflăm întrun moment important al acestui an. Nu este cel mai important episod, chiar dacă unghiurile
pe care această decadă le conține sunt foarte valoroase, dar poate deveni prin legăturile
dintre zile, atât în privința dinamizării cât și în privința consolidării. Chiar dacă la un moment
dat zilele fără consolidare alternează cu zilele care ne supun unui efort major în sensul
acesta, corespondențele de dinamizare au o anumită constanță. Asta înseamnă că dacă nu
ne pierdem în acțiunile concrete, în planurile pe care ni le facem, în ceea ce este dinamic și
viu, nici rezultatele pe care trebuie să le reținem nu vor fi în consonanță cu un program de
sărăcie, ci ne vor vorbi, dacă sunt mai delicate, despre o viață zdruncinată, și nu ar fi prima
dată. Cu toate acestea, scopul ultimei decade a lunii mai nu este acesta. Se face legătura
între ceea ce s-a întâmplat anterior, în decada anterioară, dar și către ceea ce se va
consuma către finalul lunii iunie, pentru a vedea că pașii mici nu sunt neapărat semne de
umilință sau de greșeală. Pașii mici pot fi considerați, iar această decadă ne demonstrează
lucrul acesta, adevărate surse de putere, de stabilitate și încredere. Dar pașii mici îi face
omul răbdător. Dacă în decada anterioară am considerat că evenimentele dramatice ale
trecutului ne permit să fim și răbdători atunci nici decada de față nu ar fi atât de generoasă.
Micul efort pe care trebuie să-l facem va arăta diferența dintre oameni.
Așadar, luna mai, cea care ne-a arătat falsa sobrietate, se încheie într-un mod
impresionant. Împlinirea opoziției Junon-Saturn nu este un simplu eveniment astral. El este
susținut de faptul că anumite elemente personale sunt capabile să medieze o mare
problemă de destin. Asta înseamnă că tot ceea ce am acumulat de-a lungul acestei luni va
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fi valorificat într-un mod foarte frumos pe final. Vom vedea și dacă următoarea lună, cea
care ne vorbește despre noi teritorii ce apar în regruparea segmentelor, adică în regruparea
elementelor care au căpătat de lungul acestui an un alt statut pentru că am greșit, pentru că
am distrus un întreg, aceste realizări ale lunii mai se vor menține. Deocamdată, știm că
această lună este valoroasă prin achiziții personale pe care fiecare individ le va avea, prin
experiențele legate de autocontrol, manie, judecată prea aspră. Luna viitoare nu va veni
doar cu atracția către acest exercițiu de apreciere sau de autocunoaștere, dar și cu multă
muncă.
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IUNIE

RUINELE NU MAI AU NICIUN FARMEC. TERITORII
NOI APAR DIN REGRUPAREA SEGMENTELOR
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Luna iunie ne ajută să recuperăm ceea ce am pierdut în lunile anterioare. Este pentru
prima dată, dar nu și pentru ultima dată, când ne întâlnim cu o astfel de situație. Avem ocazia
acum să recuperăm teritorii noi care au fost agresate, distruse sau fragmentate de dragul
distracției, pentru că așa au dorit anumite personaje, pentru că așa li s-a părut corect. Ceea
ce până acum a fost considerat un demers absolut impresionant pentru că el aducea multe
distrugeri pe zona publică se transformă în momentul de față într-un exemplu de rușine.
Ruinele nu mai au niciun farmec, tocmai de aceea lucrurile bune, constructive trebuie să se
evidențieze. Rămâne în această lună tendința de a lupta și această luptă va fi folosită pentru
a ridica ștafeta, pentru a câștiga într-o confruntare, pentru a demonstra că noi nu am fost
până acum ființe conflictuale. Oricum ar fi, zona aceasta a tensiunilor pe care trebuie să le
rezolvăm renunțând la duritate sau la sobrietatea lunii anterioare ne va fi mult mai accesibilă
prin intermediul planetei Marte decât prin intermediul celorlalte astre. Lucrul acesta va face
ca dorințele personale, ca dramele personale să fie supradimensionate și acesta să fie
principalul motiv pentru care pierdem la capitolul imagine publică, ne pierdem din demnitate
sau pur și simplu muncim mult mai mult pentru aceleași lucruri pentru care altădată găseam
imediat soluție. Corelațiile care există între decade fac trimitere, cu o singură excepție, cea
dată de reperul negativ al primei decade, către ceea ce se va consumă în a doua parte a
anului. Asta înseamnă că multe din cele pe care vrem să le rezolvăm sunt de perspectivă.
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Decada I (1-10 iunie 2019)
Efort. Pasaj îngust depășit cu bine. Moralitate dovedită. Ruperea
unei asocieri. Reputație afectată. Invidie.

DECADA NR. 16
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

23

11-20 august

Reper negativ

8

11-20 martie

IUNIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
10
1
2, 5, 8
1, 3, 4, 6, 7, 10
2
4
7, 9
3
8, 9
2, 8
4
2, 9
1, 7
5
8
6
2, 7, 9
6, 10
7
2, 3
1, 3, 5, 10
8
4, 9
3, 4, 6, 8
9
3
10
1, 2, 7, 8

Aspectele interesante ale vieții scot în evidență o protecție care vine din partea unui om
puternic. Sunt ignorate consecințele unor fapte. Vorbim despre separării, despre divorțuri, despre
decizii radicale cu scopul de a îmbunătății starea de confort. Lucrurile se simplifică prin discernământ.
Se comunica mult mai ușor un mesaj. Demonii ne curtează. Cel care trebuie constrâns este trimis întro zonă întunecată. Puterea ne scoate în evidență și evenimente imprevizibile care trebuie să testeze
anumite abilități. Tenacitate. Comunicarea este folosită în defavoarea propriei persoane. Putere de
convingere. Ceea ce nu împlinim ne doare. Nu înțelegem de ce este nevoie de o lecție nouă. Mizăm
foarte mult pe comunicare, dar nu facem nimic pentru a o îmbunătăți. Apar tensiuni pe ideea de
patrimoniu. Suntem gata pentru o confruntare. Cel ambițios este prins cu garda jos. Memoria nu ne
ajută. Un om slab se bagă în seamă. Cel mai pregătit vrea să obțină acum avantaje pe care știe că nu
le poate obține mai târziu. Disconfort prin transmiterea eronată a unui mesaj. Grabă. Schimbarea de
atitudine ne învață mai multe despre adaptare sau despre viață. Este nevoie de spirit practic.
Originalitate. Perfecțiunea există doar în filme. Brutalitate. Se profită de un avantaj. Adâncimea în
percepție trebuie pusă și în fapte. Stările proaste se transmit fără cuvinte. Nesiguranță. Învățăm de la
cel care a depășit situații similare. Comunicările ne ajută să ne înfrumusețăm viața. Inițiativă.
Instinctul ne scoate dintr-o mare încurcătură. Ne sperie o regresie pentru că ne duce către un blocaj.
Blândețea este înțeleasă doar dacă este explicată corect. Speranțele sunt reînviate. Relații interesante
cu străinătatea. Trădare. Deschideri periculoase. Se minte cu foarte multă convingere. Nu există
respect. Indiferență față de un mesaj care vine pe un canal ne verificat. Este nevoie de rezolvare
rapidă. Ne temem că dezamăgirile de acum vor dura foarte mult. Se ocolește răspunsul direct.
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Condițiile favorabile nu sunt analizate așa cum trebuie. Dependență de o minciună sau un păcat.
Revoluție într-un pahar cu apă. Ceea ce apreciem deci într-un plan secund. Reculegere. Îmbunătățirea
relațiilor prin acceptarea înfrângerii. Probleme de familie. Slăbiciunile sunt interpretate pe baza
impresiilor dezagreabile. Individul puternic crede că se poate așeza acum împotriva curentului.
Așteptăm un miracol. Ceea ce este bun se împlinește de la sine.

Prima decadă a lunii iunie ne vorbește despre un fel de inversiune. Reperul pozitiv
este orientat către mijlocul lunii august, atunci când Uranus își va iniția deplasarea
retrogradă din care nu-și va reveni anul acesta, iar reperul negativ este plasat în mijlocul
lunii martie, interval dominat de relația bună pe care Marte a avut-o cu maleficii Saturn și
Pluton. De aici înțelegem că ne aflăm în fața unui episod foarte interesant. Această
inversiune, pentru că se suprapune peste împlinirea opoziției Junon-Pluton, ce anunță că a
sosit momentul să ne trezim la realitate, să punem degetul pe rană, să acceptăm o
schimbare chiar dacă ne-am fi dorit ca lucrurile să fie orientate altfel. Lucrul acesta se poate
face prin ruperea unei asocieri, iar rezultatul să ne afecteze în mod vizibil reputația, modul
cum traversăm anumite episoade de invidie, unele dintre ele foarte delicate în care să ne
pierdem ușor cumpătul, echilibrul, răbdarea. Este nevoie de așa ceva acum pentru că
următoarele decade fac trimitere doar la evenimente de perspectivă. Cel puțin acum avem
ocazia, făcând trimitere la ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii martie, să înțelegem de ce
binele de atunci este văzut acum ca un obstacol. Poate este vorba despre un bine mult prea
confortabil. Cert este că aceste corelații zdruncină înțepenirea pe care o numim cu multă
mândrie “stabilitate“.


2:46 sextil Lună-Marte
3:55 sextil Venus-Junon
18:11 sextil Lună-Neptun
19:52 sextil Lună-Capul Dragonului
20:09 trigon Lună-Saturn
21:48 sextil Lună-Junon
22:54 conjuncție Lună-Venus

Prima zi a lunii iunie ne aduce împlinirea sextilul lui Venus-Junon ceea ce poate
însemna, dacă ar fi să judecăm doar unghiurile ce se împlinesc acum și să punem întreaga
vibrație a zilei doar că aceste mesaje, întoarcerea la o formă de prietenie pe care am
neglijat-o în luna anterioară. În realitate, chiar din prima zi acestei luni vorbim despre această
trezire la realitate invocată în prezentarea generală a decadei. Ultima zi a acestei decade
devine o corespondență de consolidare ceea ce înseamnă că avem nevoie ca această
întoarcere la o formă de prietenie mai veche, întoarcerea la sentimente mai bune să se facă
în mod progresiv pe parcursul întregii decade, nu doar acum. Acest aspect dintre Venus și
Junon va fi activ toată decada, dar remanența acestui mesaj se va păstra. În schimb,
corespondențele de dinamizare fac trimitere către trei momente de graniță, cele aferente
zilelor de 2, 5 și, respectiv, 8 iunie. Vorbim, așadar, despre o invitație la a face ceva
îndrăzneț, la a spune lucrurilor pe nume, la a scoate în evidență ceea ce este concentrat din
această perioadă, la a vorbi despre binele tuturor. Relația bună pe care Luna o are acum
cu Axa Dragonului arată că starea de confort se poate îmbunătății dacă rămânem în această
zonă a confortului bazat pe munca proprie, pe binele pe care fiecare individ și-l face cu
propriile mâini. De altfel, prima zi a lunii iunie, la capitolul unghiuri astrale, nu are aspecte
negative, deci toate aceste impulsuri de a modifica, de a schimba sau de a separa, vin din
nevoia de mai mult, mai puternic și reprezintă o consecință a binelui pe care-l resimțim. De
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aceea, unii se vor simți de-a dreptul răsfățați fiind pur și simplu tentați de această formă de
narcisism ori de nivelul înalt al stimei de sine. Dacă deciziile pe care le iau acum sunt
orientate împotriva celorlalți, dacă nu se gândesc doar la avantaje materiale și dacă banul
nu reprezintă cea mai mare recompensă a momentului atunci ideea de “mai mult” sau „de
mai bine” va merge către un alt plan, către intuiție, către disciplină și medierea tendinței
Nodurilor pe care o realizează Luna acum și care ar putea să aducă mai multe beneficii
ființei, pe mai multe
planuri, anulând o mare
parte
din
direcțiile
agresive
ale
lunii
anterioare.
Este
adevărat, este prea
mult să credem că
lucrurile se schimbă
într-o singură zi, însă
pentru
că
suntem
obișnuiți
cu
genul
acesta de observații,
putem
avea
convingerea că deciziile
acestea puternice pot
să producă efecte pe
termen
lung.
Deocamdată efectele
pe termen lung nu merg foarte departe, ci până în mijlocul lunii august, însă dacă respectăm
corelațiile acestei decade, lecțiile pe care le învățăm, obstacolele pe care le depășim ne duc
spre o zonă foarte stabilă și vom realiza că poate nici nu avem nevoie de proiecte pe termen
lung pe baza gândurilor și deciziilor de acum. Vor veni alte momente, mult mai potrivite
pentru astfel de situații și dacă baza acestei decade este pusă așa cum trebuie momentele
acelea, care nu vor întârzia să apară, și care vor veni chiar începând cu decada următoare,
vor fi cu adevărat glorioase.


1:51 trigon Lună-Pluton
14:43 Luna intră în zodia Gemeni
20:42 careu Lună-Lilith

Referitor la corespondențele de consolidare această zi aduce cea mai mare încărcare
dintre toate zilele acestei luni și s-ar putea compara doar cu câteva zile ale acestui an care
sunt răspândite câte una sau câte două pe fiecare lună. La capitolul evenimente astrale
momentul de față nu excelează. Prima jumătate a zilei este dominată de trecerea Lunii pe
ultimul sector de tranzit al zodiei Taur, când va avea de împlinit un trigon cu Pluton. Apoi,
pe primul sector de tranzit al zodiei Gemeni va trebui să treacă prin careul cu Luna neagră.
Referindu-ne strict la aceste unghiuri vorbim despre necesitatea de a face apel la o
experiență de viață care s-a consumat cu mult timp în urmă. Această experiență este
regăsită în denumirea generică de “discernământ”. Discernământul va fi necesar cu
precădere în a doua parte a zilei atunci când vine și ce mai mare încercare a momentului.
În prima parte a zilei ni se va părea că știm de toate, că ne amintim de toate, interpretăm
totul în modul cel mai pozitiv cu putință și până și evenimentele neprevăzute ne susțin acest
entuziasm și această bucurie de a trăi. De aceea, este nevoie și de o atât de mare
consolidare, inclusiv de ceea ce am experimentat în prima zi acestei decade, dar și ceea ce
vom traversa în ziua următoare, precum și în zilele de 4 , 6 și, respectiv, 10 iunie. Ziua de
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10 iunie se va mai regăsi în postura de corespondență de consolidare și pe 7 și 8 iunie,
ceea ce înseamnă că momentul acela, dominat de opoziția Soare-Jupiter retrograd,
reprezintă un element care trebuie pregătit, adaptat nevoilor de acum, nu interpretat
mecanic. Vom vedea că dacă acum gândim această formă de dreptate într-un mod
subiectiv, începând cu seara zilei de 4 iunie, când Mercur va intra pe zodia Rac, nota
aceasta personală va fi evaluat altfel. Mercur pe zodia Rac aduce, în mod paradoxal, acestui
context un plus de subiectivism, de dramă, de durere, dar tocmai această presiune
suplimentară pusă pe experiențe care nu își găsesc încă o albie adecvată, îi îndeamnă pe
oameni să privească mai departe pentru a înțelege. A privi mai departe începând cu seara
zilei de 4 iunie înseamnă a depăși un obstacol personal. Consolidarea de acum face referire
cu precădere la importanța depășirii unui obstacol personal care se conturează prin
convingerile acumulate în timp. Este bine să fim încrezători în forțele proprii, dar la un
moment dat aceste convingeri trebuie și ele adaptate, modificate sau ajustate conform
cerințelor aflate într-un continuu proces de transformare. Dinamizarea momentului vine prin
raportarea chiar la ecuația astrală a zilei de 4 iunie, aspect care produce asupra momentului
de acum o modificare rapidă a vitezei de lucru. Pentru că toată ziua de 4 iunie va fi parcursă
cu Mercur pe ultimul grad al zodiei Gemeni, dar și cu Luna pe ultimul sector al aceluiași
semn, în situația în care ultimele unghiuri pe care le împlinește Luna sunt opoziția cu Jupiter
și conjuncția cu Mercur, viteza de lucru pe care nu o pregătim încă de pe acum și care va fi
vizibilă atunci va fi argumentată de faptul că am pierdut, la un moment dat, momente
importante de-a lungul vieții pe care vrem acum să le recuperăm ori le preschimbăm. Unii
vor face o translatare ciudată, o tranzacție, un troc ori vor vorbi despre întâmplări mai vechi,
dar încercând cumva să le trăiască cu ceea ce au acum. Este un episod dedicat în care
memoria, nu doar ca informație cât și ca stare, va avea un rol foarte important. Ceea ce vom
trăi pe 4 iunie pe ultimul grad al zodiei Gemeni, tranzitată de Mercur, are un anumit înțeles
pe care acum, pe 2 iunie, îl percepem intuitiv ca fiind un reper absolut esențial pentru
redobândirea stării de confort. Este posibil ca unele evenimente sociale să fie coordonate
după spre aceste repere, însă corelațiile pe această dinamizare se bazează doar pe faptul
că 2 iunie este ultima zi din ciclul lunar curent, deci tot un final, însă de altă natură, la fel
cum este și ziua de 4 iunie. La modul superficial, legăturile acestea vor fi vizibile doar pe
acest reper al dinamizării. Această legătură de dinamizare va face în așa fel încât ziua de 2
iunie să fie pentru ziua de 4 iunie atât un reper de consolidare cât și unul de dinamizare.
Oricât de complicat pare, cele două zile exercită una asupra celeilalte un magnetism teribil
și dacă ne pregătim încă de pe acum momentul de 4 iunie vom evita presiuni programate
să se consume atunci și pentru care, în furtuna momentului, nu vom avea soluții decât dacă
ele sunt pregătită din timp.


0:22 sextil Lună-Chiron
6:41 trigon Venus-Pluton
12:58 Lună nouă
23:38 careu Lună-Neptun

Luna nouă care se împlinește în mijlocul acestei zile ne vorbește despre
responsabilitate. Nu este un lucru obișnuit ca o Lună nouă pe zodia Gemeni să poarte un
astfel de mesaj, dar punând ecuația astrală a momentului în contextul acestei decade
înțelegem de ce atât corespondențele de consolidare, cât și cele de dinamizare fac trimitere
către finalul acestei decade, în primul caz zilele de 7 și 9 iunie, iar în al doilea caz zile de 8
și 9 iunie. Ziua de 9 iunie este marcată de trecerea planetei Venus pe zodia Gemeni. Asta
înseamnă că în privința consolidării avem nevoie de un mesaj lucid, permisiv și de o atitudine
adecvată pentru adaptare și înțelegere, iar pentru dinamizare avem nevoie să luptăm cu
poftele ciudate care ne rănesc sentimentele tulburătoare, confuze, inferioare. De aceea,
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Luna nouă de acum, cea care beneficiază și de trigonul Venus-Pluton pe fundal, are nevoie
de această responsabilizare, de gândurile corecte, de o apreciere justă întâmplărilor pe care
le-am parcurs în lunile din urmă, dar și de o acceptare a sensibilității profunde pentru ca tot
ce ține de comunicare, schimb de experiență sau jovialitate să se transforme în întâmplări
frumoase începând cu 9 iunie.
Dacă în privința acestor corespondențe lucrurile sunt clare, trigonul Venus-Pluton ne
păcălește cu faptul că anumite schimbări pot fi făcute peste noapte. Acest unghi doar ne
vorbește despre un vis pe care l-am putea împlini, însă el nu va putea fi împlinit peste
noapte. Aici avem de-a face cu o lecție despre maturitate, despre înțelegere sau despre
toleranță, dar nu una pe care să o cultivăm în raport cu ceilalți, ci cu propria persoană. Cel
care nu dispune de o disciplină psiho-emoțională corectă are tendința de a-și neglija anumite
reacții ori de a sări etape. Nu este util să sărim etape, mai ales acum când se consumă Luna
nouă și când ceea ce gândim și intenționăm se proiectează asupra următoarelor 4
săptămâni, cât durează acest ciclu lunar. Dar avem nevoie și de astfel de momente. Dacă

acum nu înțelegem de ce este nevoie de o lecție nouă, nu trebuie decât să privim dintr-un
alt unghi contextul general. Dacă nu putem să evaluăm bine întâmplările atunci să urmărim
caracterul oamenilor, ceea ce ne împărtășesc, calitatea oamenilor care ne sunt scoși în față
de destin. Așa ajungem să ne schimbăm opinia despre lucrurile categorice care ne sunt
predestinate, despre calitatea unor oameni, pentru că multe dintre ele sunt doar niște
prejudecăți. La fel, dacă mizăm prea mult pe schimbul de informații, pe comunicarea
superficială, pierdem ceea ce ne-ar nobila ori pe ceea ce n-ar fi îmbunătățit foarte mult
condiția. În cuvinte mai simple, 3 iunie ne avertizează că lucrurile se consolidează dacă
gândim frumos și se dinamizează dacă reducem puțin din dramele care au prea multă putere
asupra conștiinței, care cer în permanență să fie validate. Doar așa vom avea parte în
decadele următoare de o flexibilitate aparte ai moților, de-o viață mai simplă, doar așa ne
protejăm de caracterul apăsător al unor întâmplări care în decada următoare vor sfida pur
și simplu absurdul.
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2:33 opoziție Lună-Jupiter
18:39 conjuncție Lună-Mercur
19:15 Luna intră în zodia Rac
23:04 Mercur intră în zodia Rac

Mercur va trece în seara acestei zile pe zodia Rac. Asta înseamnă că cea mai mare
parte dinții se va afla pe ultimul grad al zodiei Gemeni, ceea ce va aduce multă tensiune,
posibilitatea de a explora o nouă formă de comunicare, de a face apel la mesaje care ne-au
venit din zilele anterioare, în special din ziua de 2 iunie. În cuvinte mai simple zona aceasta
în care activează 4 iulie ne aduce în fața unei libertăți pe care s-ar putea să o folosim greșit
în sensul de a ne lăsa tentați de lucruri care ne fac să ne simțim bine fără a le evalua în mod
corespunzător. Rezultatele nu sunt chiar atât de rele, deci nu ar trebui să fim prea îngrijorați,
însă ne-ar prinde bine dacă am fi puțin mai atenți. Lucrul acesta se explică din punct de
vedere astral prin faptul că toată ziua Mercur se va plasa pe ultimul grad al ne zodiei
Gemeni, într-o direcție, iar în cealaltă direcție corespondențele de consolidare ne îndeamnă
să găsim un contraargument la careul Mercur-Chiron, cel care este activ încă de pe acum.
Având în vedere că Mercur nu se află acum într-un semn cardinal, ci pe ultimul grad al zodiei
Gemeni metodele la care facem trimitere pentru a găsi cel mai bun contraargument nu sunt
tocmai corecte. După ce Mercur va trece pe zodia Rac, adică în seara acestei zile, și lucrurile
ne vor fi mai clare în privința metodelor folosite. Apoi, și corespondențele de dinamizare ne
pun la încercare discernământul. Se face, astfel, trimitere la o structura astrală bazată pe
prea multă mobilitate. Dacă mobilitate aceasta nu este pregătită, dacă nu ne consolidăm pe
baza unui argument puternic, pe baza unor explicații temeinice, momentul astral al zilei de
9 iunie, cel dominat de trecerea lui Venus pe Gemeni, ne va aduce doar mobilitate, nu și
eficiența mobilității.
Mercur pe zodia Rac are însă o componenta afectivă ce nu trebuie neglijată. În
contextul acestei decade, interval dominat în mare parte de opoziția Junon-Pluton, efortul
acesta de a nu simți prea mult și prea dramatic ne va solicita foarte mult. Această poziție
este bună pentru memorie, însă ea se referă mai mult la cantitate decât la calitate, iar zona
aceasta a ființei va fi, așadar, plină cu de toate, nu neapărat ceea ce ne este foarte necesar
acum. De aici înțelegem că această poziție îl avantajează pe cel pregătit să își folosească
rapid cunoștințele, abilitățile, relațiile. De altfel, și în această zi, dar și în următoarele până
pe 9 iunie, cel care deține astfel de calități pe care urmărește să și le folosească, se va grăbi
pentru că știe că numai în felul acesta poate obține rezultate imediate. Ziua este dominată
și de suspiciunea că dacă am coborât garda pierdem cărarea. De aceea, pe unele persoane
memoria aceasta nu îi va ajuta, ci le va amplifica și mai mult neliniștea. Cu cât este mai
sensibil și mai profund cu atât va fi mai eficient. Cu cât este mai încrezător și mai schimbător
cu atât mai gălăgios va fi.


1:24 trigon Lună-Lilith
3:35 sextil Lună-Uranus
4:35 careu Lună-Chiron
17:46 conjuncție Lună-Marte

Acum, când Mercur s-a stabilizat pe zodia Rac, putem vorbi de o mai corectă
înțelegere a unui disconfort. Din fericire, schema astrală a zile este mult mai permisivă
pentru cunoașterea bună decât pentru cunoașterea superficială. Din punct de vedere subtil
există o strânsă legătură între ecuația astrală de acum și cea aferenta zilei de 7 iunie. Adică,
există o legătură interesantă între careul Lună-Chiron de acum și careul Mercur-Chiron de
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atunci. Astfel, vorbim despre un disconfort doar pe baza acestei corelații. În rest, unghiurile
sunt bune deoarece încurajează o schimbare lentă, plăcută, originală. Ceea ce este foarte
rapid se susține pe un fel de nepăsare, un fel de refuz al igienei psiho-emoționale, un fel de
refuz al gândurilor bune pe motiv că acestea și așa nu sunt cunoscute de nimeni dacă nu le
împărtășim direct, dacă nu le reformulăm. Mercur pe zodia Rac are și această componentă,
iar oamenii care nu respectă puritatea gândului, care își pot permite să rămână în această
zonă a tensiunilor vor găsi în conjuncturile motive de trădare, de indiferență, de invidie. Ziua
nu încurajează către așa ceva, însă mecanismul lor, activat de trecerea lui Mercur pe zodia
Rac, cumulat cu faptul că își iubesc prea mult obiceiurile proaste (situație activată astral de
prezența maleficilor Saturn și Pluton pe Coada Dragonului), generează așa ceva. Din
punctul lor de vedere nu greșesc cu nimic, ci doar încearcă să își folosească spiritul practic,
să-și ascundă aceste slăbiciuni, să se simtă bine ori să se distreze. Aleg să facă lucrul
acesta într-un mod nepotrivit pentru cei cu care interacționează. În cazul lor vorbim despre
o cristalizare, nu vorbim nici măcar despre spiritul practic pe care îl invocă atât de mult. Cred

că până la un punct sunt conștienți de lucrul acesta și, probabil, din această cauză sunt și
atât de agitați, dar și atât de nemulțumiți de ei și de cei cu care colaborează. Obsesia
relaxării, a deconectării arată chiar această tensiune interioară absolut gratuită pe care nu
știu cum să și-o rezolve. Soluția vine dintr-o disciplină psiho-emoțională corectă, nu una
subiectivă.
O altă componentă a acestei zile vine din consolidarea relațiilor care sunt noi, pe care
le-am realizat începând cu prima zi acestei luni. Ziua de 1 iunie este și ea un reper de
consolidare pentru momentul de față. Pentru că știm, la momentul acela Junon a avut o
relație bună cu Venus care se mai păstrează și acum în limita toleranței unghiului, aspect
care aduce asupra destinului vibrații pozitive (Venus mediază în continuare tendința
Nodurilor prin Capul Dragonului) aduce momentului de față un fel de protecție. Indivizii
aceștia care greșesc pentru că nu au o disciplină mentală și niciuna afectivă conform
cerințelor de acum vor fi protejați de oameni pe care nu-i cunosc prea bine, pe care abia i-

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

241

au întâlnit sau pe care-i admiră din umbră. De aceea este nevoie de o astfel de legătură
între ecuația astrală a zilei de 1 iunie, marcată de această tendință de asociere, de
împrietenire, și momentul de față. Fără această consolidare a prieteniei la vedere sau pe
ascuns, în stare, nu neapărat în fapt, dinamizarea impusă de ziua de 9 iunie, moment când
Venus va intra pe zodia Gemeni, va împlini doar nevoie de distracție, nu și cea care ar putea
transforma o prietenie simplă, conjuncturală, într-una de durată, profundă.


3:05 trigon Lună-Neptun
4:10 conjuncție Lună-Capul Dragonului
4:27 opoziție Lună-Saturn
7:41 opoziție Pluton-Junon
9:59 opoziție Lună-Pluton
10:04 conjuncție Lună-Junon
17:09 sextil Lună-Venus
22:15 Luna intră în zodia Leu

Conjuncția Junon-Pluton, aspect care a fost activ încă de pe finalul lunii anterioare,
se împlinește la grad perfect în dimineața acestei zile. Aspectul acesta ne atrage atenția
asupra stărilor sufletești, asupra seriozității pe care suntem dispuși să o arătăm unor
colaboratori, asupra respectului pe care îl arătăm oamenilor pe care îi îndrăgim. Deși totul
se bazează acum pe starea sufletească, absența corespondențelor de consolidare ne spune
că multe din cele programate a se consuma acum trebuie să treacă cu noaptea, trebuie să
se consume și atât, nu să le căutăm sensuri profunde. Corespondențele de dinamizare fac
trimitere spre 3 zile importante ale acestei decade. Dacă în privința zilei de 2 iunie știm deja
că reprezintă pentru multe dintre ecuațiile astrale ale acestei decade un adevărat reper,
zilele de 7 și de 9 iunie devin și ele acum foarte importante prin măsurile pe care le adoptăm
pentru că aspirațiile, intențiile, dorințele pe care le avem să nu devină obstacole. Cu toate
că aceste corespondențe de dinamizare ne ajută să ne mobilizăm foarte bine într-o direcție,
6 iunie rămâne o zi de rezervă. Unii vor fi tentați să interpreteze conjuncturile sociale prin
atitudinile celor cu care interacționează, prin răspunsurile pe care le primesc, deși nu
aceasta este direcția cea bună. Nu ne ajută dacă dăm situațiilor banale alte înțelesuri. Cu
toate acestea, găsim înțelegere la omul sincer și profund pentru că doar acesta înțelege că
perioadă, decadă de față, este una care se ocupă de multe lucruri, care ne zăpăcește, care
acorda o mare importanță diversității ori cantității. Cu cât ne apropiem de finalul acestei
decade cu atât lucrurile se simplifică. Asta înseamnă că și problemele acestea de atitudine
pe care încercăm să le domolim acum se vor rezolva de la sine, se vor detensiona, moment
în care și presiunea personală va fi mult diminuată. Rămâne însă ca un sentiment apăsător
distrugerile pe care le-am provocat în încercarea de a face multe lucruri într-un timp scurt.
În cuvinte mai simple, momentul de față, pentru că ar putea fi considerat unul definitoriu
pentru ecuația astrală a acestei decade, este un fel de nebunie prin care toate lucrurile sunt
la fel, toate întâmplările au aceeași calitate (deși vrem să le diferențiem atribuindu-le
înțelesuri diferite) pentru că se urmărește, de fapt, o succesiune amețitoare de evenimente,
nu reușita unora reprezentative. Spre exemplu, se va pune pe picior de egalitate ruperea
unei prietenii cu o dispută inutilă pe care un cumpărător o are cu un vânzător needucat, în
încercarea de a oferi acestor situații un înțeles aparte. Despărțirea are motivele ei, iar
disputa, de asemenea. Aplatizarea impusă de vibrațiile acestei zile ne îndeamnă să le
vedem la fel, iar diferențierea să o facem în orb. Diferențierea cea bună face apel la cauze.
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Dinamismul acestei zile nu se poate sprijini atât de mult pe consolidarea zile de 2
iunie, cât are nevoie să ne ofere posibilitatea de a ne pregăti pentru episoade mult mai
importante, mult mai interesante sau mai atractive. Acestea vor veni în zilele următoare și
se vor stabiliza prin puterea argumentului, prin durabilitatea acestuia. Dacă pentru oamenii
simpli lucrurile acestea sunt ușor de înțeles și de încadrat, în privința grupurilor opoziția
Junon-Pluton pe o axă a relațiilor aduce rupturi între oameni pe baza obiceiurilor, a
prejudecăților (deci a cauzelor), a lucrurilor pe care nu au curajul să le spună prin cuvinte,
dar au curajul să le arate prin fapte. Astfel, 6 iunie este ziua remarcabilă a oamenilor care
pot citi gesturi și una lamentabilă a celor care nu pot face lucrul acesta.


1:14 trigon Mercur-Lilith
6:36 careu Lună-Uranus
7:31 trigon Lună-Chiron
17:19 sextil Mercur-Uranus

Dacă nu am avea la dispoziție corespondențele dintre zile, atât cele de dinamizare
cât și cele de consolidare, am considera că 7 iunie este o zi foarte simplă care ar putea, cel
mult, să ne sperie cu o ușoară regresie. În realitate, lucrurile acestea ne invită să gândim
profund, să fim blânzi, să stăm departe de semnificațiile abstracte ale unor întâmplări banale
doar pentru că ne temem să recunoaștem că înțelesul lor scot în evidență diferite persoane
cu care ne este rușine. Relația bună dintre Mercur și Luna neagră aduce o anumită putere
de convingere, însă această abilitate nu ne avantajează dacă nu avem deja ideile
sedimentate, dacă nu știm clar care sunt problemele de care trebuie să ne protejăm, care
sunt încurcăturile pe care trebuie să le evităm. Mercur se află și într-o relație bună cu
Uranus, octava sa superioară, ceea ce este de bun augur pentru oamenii liniștiți, îndrăzneț
sau care studiază. Ansamblul situației, pentru că acesta ne interesează în primul rând, ne
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spune că lucrurile acestea, fie că sunt tentații sau ambiții, se dovedesc a fi mult prea mici
pentru a produce schimbări importante în viața individului. De aceea, corespondențele de
consolidare fac acum trimitere la zilele de 6 și, respectiv, 10 iunie. Avem nevoie să înțelegem
care sunt conflictele mari în care suntem integrați, care ne sunt marile drame, ce ne doare
foarte mult ori ne nemulțumește la noi înșine, la familie, la prieteni ori la grupul de
apartenență pentru alege cum anume să lucrăm de acum încolo. Fără această înțelegere
schema acestei zile va fi un fel de răsfăț, un fel de joacă din care nu va avea nimeni nimic
de câștigat. Dacă alegem să gândim în felul acesta, după cum ne sugerează
corespondențele de consolidare, vom înțelege și de ce avem acum puterea să gândim
amplu, să devenim prieteni cu cei care până acum ne-au inspirat teama ori ne-au creat
repulsie. Dar nu acesta este scopul zilei - de a uniformiza contrariile. Însă se pare că
procesul de cunoaștere susținut de sextilul Mercur-Uranus, care investighează acum marile
probleme personale, cere și această experimentare. Unii se vor gândi că le va fi folositoare
această experimentare și refuzând regresia se vor trezi în fața unui blocaj și mai mare. Nu
reușesc să-și rezolve marile probleme ale vieții pe care ar trebui acum măcar să le
echilibreze, dar nici să dobândească o anumită stare de confort încât să se poată minți pe
sine că toate tensiunile de care s-au protejat sunt, de fapt, problemele altora. Dacă în
această zi nu s-ar fi împlinit careul Lunii la Uranus, nu am fi vorbit despre aceste reacții
ciudate în fața unor procese de investigare care sunt absolut firești și pe care fiecare
persoană ar trebui să le exploreze cu maximă îndrăzneală pentru că fac referire la propriile
experiențe, dar, în același timp, ne oferă și indicii referitoare la ce ar trebui să facă pentru a
nu repeta aceleași greșeli. Problema aceasta a corectitudinii va fi, încă de dimineață, un fel
de ghid, de profesor, de însoțitor care ne va atrage atenția asupra unor derapaje pe care le
repetăm fără să ne dăm seama. De aceea, este important să investigăm erorile zilelor de 6
și respectiv 10 iunie, prin relațiile negative dintre planete pe care aceste ecuații astrale le
conțin. Gândind la ceea ce-a fost și la ceea ce suntem tentați să facem, vom fi mult mai
pregătiți să folosim o calitate, un talent, o abilitate pentru a ne face viața mai bună. În
absența acestei simbioze toate celelalte sunt situații care doar consumă.


0:52 careu Mercur-Chiron
2:46 sextil Lună-Soare
7:34 trigon Lună-Jupiter

Momentul acesta în care Mercur se află într-un careu cu Chiron, care a fost activ încă
de la începutul acestei decade, ne oferă sentimentul că putem spera în rezolvarea unor
situații imposibile. În egală măsură, vorbim în acest moment și despre un episod îngrijorător
pe care trebuie să îl parcurgem pentru că nu am înțeles un mesaj, pentru că nu ne-am
onorat o promisiune, pentru că nu am fost prezenți la o întâlnire. Cel care a coordonat,
persoana care a creat soluția (poate chiar ghidul), pune acum presiune pe cei care trebuie
să ducă mai departe mesajul reprezentativ sau soluția cea mai bună. Mulți vor avea impresia
pe 8 iunie că anumite intenții sunt deturnate, că se schimbă datele problemei, se modifică
cota de contribuție a fiecăruia la problema comună, stagnează sau, în anumite situații, chiar
ne întoarcem din drum. În realitate, schema astrală a zilei de 8 iunie ne vorbește despre o
problemă de conștiință pe care am încercat să o transferăm comunității, pentru care nu
avem încă soluții dar pentru a ascunde lucrul acesta urmărim să îi responsabilizăm pe
ceilalți. Cel slab preferă să-i fie rezolvată problema de alții și să îl lingușească pe cei eficienți
lăudându-l ori felicitându-i că sunt în stare să găsească soluții la probleme atât de
complicate. Lingușeala acestora este însă otrăvitoare. Omul puternic va trece dincolo de
aceste obstacole și va vedea încă de dimineață că intențiile sale sunt deturnate. Acești
oameni putem vor fi avertizați încă din noaptea de 7 spre 8 iunie, atunci când se împlinește
careul Mercur-Chiron. Vorbim, așadar, despre un episod care se dinamizează prin apelul la
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nemulțumiri ciudate pe care nu le-am uitat, ci doar le-am ascuns. Pentru că dinamizarea
zilei de 8 iunie face trimitere la 4 iunie, zi marcată de trecerea lui Mercur pe zodia Rac, este
clar că acest refuz al exemplului bun vine printr-un fel de vorbire, nu pentru că ne-ar lipsi
experiența necesară, ci pentru că la un moment dat am acordat o mai mare importanță zonei
sentimentale nematurizat-o încă. O simplă rană a devenit un veritabil crater pe care am
încercat să-l ascundem. Careul Mercur-Chiron face ca toată durerea rănii mai vechi să fie

pusă pe seama unei priceperii unui ghid, unui maestru, unui profesor, unui apropiat care
este consultat și nu poate fi cuprinzător în a oferi cea mai bună soluție. A ne abține din
această critică ori din această proiecție înseamnă a alege să facem fapte bune chiar dacă
acestea, deocamdată, doar duc la limpezirea spiritului, adică nu produc și efecte imediate.
Poate nici nu avem nevoie de efecte imediate, cât de mult ne-ar fi utilă această clarificare,
această calitate. Nici de această dată nu ne va folosi la nimic dacă mergem mai departe
căutând vinovați. De asemenea, pentru grupuri, pentru națiuni, acest refuz al exemplului
bun primit din partea celorlalți duce la relații încordate, marginalizare sau încheierea unor
colaborări.


0:23 careu Lună-Venus
0:44 Luna intră în zodia Fecioară
4:36 Venus intră în zodia Gemeni
7:34 opoziție Lună-Lilith
9:16 trigon Lună-Uranus
14:32 sextil Lună-Mercur
22:33 careu Soare-Neptun

În dimineața acestei zile Venus va trece pe zodia Gemeni și va aduce o importantă
schimbare de vibrație care va fi resimțită de toată lumea, indiferent de nivelul de pregătire,
de gradul de sensibilitate ori de receptivitate. Venus pe zodia Gemeni îi face pe oameni
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puțin mai superficial, dar mai indiferenți la dezamăgiri, mai detașați față de dramele vieții.
De aici ne va veni și marele avantaj al momentului care va fi apreciat de toată lumea. Ziua
rămâne însă sub imperiul unei mari presiuni pentru că aduce, spre seară, și careul SoareNeptun, aspect care explorează o minciună ce a fost ascunsa în ultimele zile, adică în prima
parte a acestei decade, dar care acum nu mai poate fi ascunsă. Corespondențele de
consolidare ne îndreaptă atenția către patru zile ale acestei decade, iar din combinațiile
ecuațiilor astrale aferente acestora înțelegem că este nevoie de puțină maturitate în plus
față de cât am dovedit până acum pentru că a obiectivele stabilite în 3 iunie, atunci când sa împlinit luna nouă, să poată fi duse mai departe. Ziua de 3 iunie este consemnată și ca o
corespondență de dinamizare. Asta înseamnă că elementele care se sedimentează,
asemenea enzimelor care determină reacția chimică, dar nu se consumă în ea, sunt
deopotrivă factor motric prin care căutăm noutatea, dar și factor conservator care ne
menține în activitate,
Dacă Luna nu ar fi trecut prin unghiuri pozitive cu Uranus și Mercur, nu s-ar fi pus
problema ca Mercur, dramatic pe zodia Rac, să ofere soluții miraculoase în momente
delicate. Nu mai suntem atât de lucizi în fața unor tentații, pe unele nici măcar nu le
înțelegem în modul adecvat, adică suntem mult prea detașați de pericolul față de care ne
expunem în momentul de față. Ni se pare că eșecul de acum poate produce cel mult o
dezamăgire care va fi ștearsă în timp. Lucrul acesta se întâmplă doar pentru că Mercur
mediază opoziția Lună-Luna neagră adică aduce un consum intens în momentul de față
care ne eliberează de presiunea pe care trebuie să o ducem către zilele următoare, către
decada următoare. Detensionarea de acum ne scoate din această dimensiune a
dezamăgirilor, a favorurilor gratuite, a indecențelor care nu duc la nimic bun. De asemenea,
aspectele acestea favorabilă invocă întâmplări frumoase pe care am reușit să le depășim
cu propriile forțe. De aceea și Luna nouă din 3 iunie are acum un rol foarte important, atât
prin ceea ce ne amintim că ne-am stabilit la momentul respectiv cât și prin ceea ce suntem
obligați să facem mai departe. Nu este însă o zi în care să promitem ceva. Faptul că lucrurile
sunt mai puțin încordat decât au fost în celelalte opt zile ale decadei nu înseamnă că am
scăpat de probleme, cinci seamănă doar că trăim câteva momente de destindere, de
deconectare de care este indicat să ne bucurăm. Aceste corespondențe ne spun că
elementele negative, ruinele pe care le prezentam comunității ca fiind obiecte de artizanat,
de patrimoniu, nu mai au acum niciun farmec. Marte este și el pe zodia Rac, alături de
Mercur, ba chiar se apropie cu pași repezi de Capul Dragonului, ceea ce înseamnă că orice
ipostază de autocontrol, de eliberare de presiunea care se poate amplifica ori care poate
duce la probleme și mai grave reprezintă un mare avantaj. Vom vedea că decada următoare
este mai puțin dinamică în privința corespondențelor, dar foarte concentrată pe mesajele
planetei Marte, pe împlinirea unor noi etape care țin de destin ori de ideologia personală, de
ideologia grupului în care ne-am integrat. În felul acesta, trecerea lui Venus pe zodia Gemeni
nu reprezintă un simplu moment de destindere, ce acceptarea faptului că lucrurile simple
trebuie privite cu mai mult curaj pentru că ele sunt mai bine închegate, mai bine legate, iar
mesajul pe care-l conțin este mult mai ușor de urmărit. De aceea 9 iunie este pentru ciclul
lunar care a debutat cu Luna nouă din 3 iunie un nod foarte important.
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3:45 sextil Lună-Marte
8:18 opoziție Lună-Neptun
8:58 sextil Lună-Capul Dragonului
9:00 Primul pătrar
9:13 trigon Lună-Saturn
9:43 careu Lună-Jupiter
15:02 trigon Lună-Pluton
18:27 opoziție Soare-Jupiter
18:52 sextil Lună-Junon

Ultima zi a acestei decade nu are corespondență de consolidare, ci doar de
dinamizare. Vom avea ocazia să vedem că unele lucruri sunt perfecte în sine. Dinamizarea
vine să facă un arc peste timp, adică ne reamintește de legămintele pe care le-am făcut la
începutul acestei decade, de cât de greu ne-a fost să ținem cont de atât de multe elemente,
de cât de multe greșeli am făcut, acordând elementelor lipsite de valoare sau perspectivă o
importanța nefirească. Începând cu decada următoare lucrurile se vor liniști, însă nu și
pentru momentul de față. Dinamismul de față face trimitere atât la prima zi a acestei decade,
dar și la a doua zi a lunii iunie, despre care știm că are prezentat un teribil centru de greutate
al acestei perioade. Apoi, despre zilele de 7 și respectiv 8 iunie știm că au fost zile de
deschidere, de flexibilitate și de înțelegere a unor greșeli pe care le facem pentru că
opuneam rezistență, pentru că desconsideram un ajutor sau rolul superior al unui om foarte
bine pregătit. Practic, toată revolta zilei de 10 iunie se bazează pe cât de multe sau, mai
exact, pe cât de puține știm despre aceste combinații. Omul simplu se va gândi că ecuația
momentului face referire la întâmplarea când a fost învins, când a pierdut, când nu a avut
cuvintele la el sau la anumite episoade încordate pe care le-a parcurs în familie. Alege să-l
interpreteze într-un mod complet de favorabil lui însuși și de aceea cu crucea cosmică
pesemne mobile care se împlinește acum îi face pe aceștia să fie foarte instabil. Vom vedea
ca și prima zi a următoarei decade are această componentă a instabilității, a problemelor pe
care individul și le face lui însuși, a abilităților pe care le ducem mai departe pentru că
suntem atenți la altceva.
Opoziția Soare-Jupiter ne vorbește despre un raport deficitar cu o autoritate, cu un
sistem de valori, cu anumite lucruri pe care le-am declarat și pe care acum nu le mai putem
susține, cu persoane cărora le-am promis ceea ce nu le putem oferi. Este un aspect greu,
care ne compromite o anumită parte a imaginii sociale, care aduce pagubă, lipsă de
judecată și reacții prea dure în fața unor probleme minore ori pasivitate în fața celor majore.
Nu suportăm în momentul acesta să ni se confirme nimic, totul este supus unei presiuni
prea mari și pentru că ni se pare că toată această tensiune a momentului trebuie interpretată
doar ca o pedeapsă pe care o primim din partea cuiva sau chiar din partea destinului. Avem
impresia că în mod intenționat suntem privați de anumite elemente de patrimoniu, că suntem
săraci sau că nu deținem anumite cunoștințe și, fără a avea vreo consolare în sensul acesta,
ne raportăm la cei despre care credem că au mai mult. Cel superficial se va poziționa foarte
ușor împotriva curentului. Pe lângă această cruce mobilă care aduce o instabilitate teribilă,
există și vechile probleme, cele susținute de axa Capricorn-Rac, o axă am relațiilor, a
intimității. Așadar, oricât de simplu ni s-ar părea să ne îndreptăm împotriva celui pe care îl
considerăm vinovat de ceva, oricât de îndreptățiți ni se pare că suntem să ne susținem un
punct de vedere, mult mai important și mai în favoarea propriei persoane este pacifismul.
Pe o asemenea tensiune, omul pașnic arată că știe să țină sub control anumite impulsuri
personale, dar apreciază foarte mult și relațiile echilibrate cu ceilalți pe care nu dorește să
le distrugă din cauza unor conjuncturi de moment.
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Așadar, prima decadă a lunii iunie ne-a pus în fața unor întâmplări foarte interesante.
Unele ne vor rămâne adânc implementate în memorie prin efortul pe care l-am făcut, altele
prin diversitatea conexiunilor, unele dintre ele de-a dreptul amețitoare, care ne-au lăsat
impresia că independența este ceva la care nu vom ajunge prea curând sau niciodată.
Marea diversitate de legături care exista pe schema primei decade a lunii iunie reprezintă
tot atâtea oportunități în a ne invita la ruperea unei asocieri, în a ne proteja de întâmplări
nefericite care ne pot afecta imaginea pe care o avem în societate, reputația sau chiar
bunurile pe care le-am acumulat cu atât de mult efort. Modul cum alegem să gestionăm
lucrurile acestea ține, ca de multe ori, și de educație. Educația în favoarea schimbului de
experiență, pentru aprecierea partenerului de dialog, pentru respectarea lui, devine în
această decadă primordială. În absența ei toate lucrurile se complică și mai mult ori se
încurcă.
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Decada a II-a (11-20 iunie 2019)
Exemple implementate greșit. Pe drumul bun apare un om rău.
Surditate. Absurdul este învinuit de infidelitate. Curiozitate.
Receptori folosiți greșit.

DECADA NR. 17
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

35

11-20 decembrie

Reper negativ

31

1-10 noiembrie

IUNIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
11
12, 13, 17
11, 13, 17
12
13, 14
11, 12, 18
13
12, 19
12
14
15
14
15
17
16
19
11, 15, 19
17
12
18
13
13, 16, 20
19
17
20
19

Administrare greșită a unui fond. Se caută dovedirea unei puteri. Îi mințim pe cei pe care îi
iubim. Discuții despre o putere care nu va fi niciodată vizibilă. Nevoie de afirmare. Relaxare.
Calitățile personale trebuie dovedite și prin raportare la circumstanțele evenimentelor. Îndoială față
de propriul destin. Visăm la realizări mari de care se bucură ceilalți în speranța că vom fi integrați în
beneficii. Mesaj incomplet. O perioadă de tranziție ignoră o problemă personală. Suntem coordonați
pe baza unor mesaje ce nu au fost verificate. Urmărim să obținem puterea, dar nu o să o și împărtășim.
Voință puternică. Ceea ce pierdem face loc unor mari realizări. Atingem un moment de popularitate
pe care nu-l putem menține. Refugiu. Lipsă de voință. Tensiunea nervoasă influențează foarte mult
deciziile. Sterilitate. Pericolele inconștiente ne urmăresc precum o umbră. Dificultăți. Mergem într-o
direcție bună, dar nu vedem lucrul acesta. Promisiuni ce nu vor putea fi respectate niciodată. Evoluție
pozitivă, dar scurtă. Binele trebuie promovat dacă dorim să îl primim de la ceilalți atunci când avem
nevoie de el. Obiective noi. Se stabilește un raport de forțe care investighează dorințele și ambițiile
personale. Se urmărește un succes social. Ceea ce crede individul despre el însuși nu este perceput și
de cei din jur. Complicații legate de încadrare într-un interval orar. Deducții ciudate. Ne fixăm pe o
axă a compromisului. Avem nevoie de vocație. Evoluție. Diferitele categorii sociale găsesc puncte
comune. Interes pentru reputație, pentru moralitate, pentru promovarea valorilor sănătoase, pentru
conținut. Transformare prin acceptarea unui exemplu bun. Oameni puternici, cu o bază solidă, cu o
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moralitate care nu poate fi pusă la îndoială ies ușor din criză și devin exemplu pentru ceilalți. Binele
se poate impune foarte ușor. Se face puțin teatru. Calitățile personale se pot impune dacă se face apel
la normal. Rezonanță frumoasă. Mirare. Interes pentru venituri suplimentare. Patrimoniul afectiv are
nevoie de schimbări calitative. Tendința spre izolare. Schimbări rapide. Cuvântul rănește pentru că el
trebuie să susțină un orgoliu. Deloc ciudat. Vorbim despre ceea ce în viitor trebuie să motiveze o
despărțire. Voioșie controlată. Nevoie de bani, de afaceri. Singurătatea ne învață mai mult despre
viață. Aspectele tranzitorii se apropie de sfârșit. Se discută despre satisfacție, despre bunuri, despre
avantaje. Răsturnare de situație pentru care cel nevinovat este acuzat. Puterea nu este ceea ce pare.
Surmenaj. Obiectivitatea este înlocuită cu altceva.
A doua decadă a lunii iunie ne pune la încercare răbdarea într-un cum nu s-a mai
întâmplat de lungul acestui an. Corelațiile dintre decade ne vorbesc despre o perspectivă
pe care ar fi trebuit să o anticipăm încă din luna anterioară, însă nu se știe cât de atenți am
fost atunci sau cât de lucizi. Reperele pozitive se îndreaptă către mijlocul lunii decembrie,
perioadă marcată de revenirea lui Chiron la mersul direct și de unele aspecte interesante
pe care Marte din Scorpion le împlinește cu Neptun și cu Saturn, toate unghiuri pozitive. În
momentul acesta atât Saturn cât și Neptun se află într-o relație negativă atât cu Marte cât
și cu Jupiter, dar cele două planete
împlinesc al doilea sextil din seria
celor trei programate a se
consuma pe faza descendentă a
ciclului ideologic. Următorul se va
împlini pe 9 noiembrie, iar ciclul se
va încheia în februarie 2026. În
privința corespondențelor dintre
zile, această decadă nu este atât
de dificilă, dar aduce câteva
mesaje puternice, clare care
merita toată atenția. De aici se
înțelege că intervalul de față ne
aduce în fața unui absurd cum nu
s-a mai întâmplat în ultimii ani, dar
ne și trezește o anume curiozitate
ce ne permite să depășim un
blocaj specific unei perioade de
formare. Relația bună pe care
Neptun o împlinește acum cu Axa
Dragonului este un aspect care dă
perioadei de față un sens aparte.
De altfel, nici opoziția Marte-Pluton, cea care se împlinește o dată la doi ani, nu poate fi
ignorată. Cert este că, dacă suntem atenți la toate aceste mesaje pozitive, vom reuși să
înțelegem de ce mijlocul lui decembrie aducem înțelegerea unor erori și prezentarea
comunității a unui punct de vedere propriu care să rămână mult timp de referință pentru
ceilalți. Doar așa vom reuși să nu consumăm multe resurse pentru situații inutile, să nu
acordăm o importanță prea mare situațiilor nefirești, descoperirilor sinistre care ce vor fi
făcute spre toamnă, adică în luna octombrie. Reperul negativ al momentului este cel dat de
prima decadă a lunii noiembrie, cea care ne va aduce o grijă față de probleme care nu sunt
clar delimitate, de dialog, de scuze ciudate și pentru care avem o perspectivă de soluționare
destul de mare (aproape patru luni). În acea decadă se va împlini un alt sextil Saturn-Neptun,
însă cu Neptun retrograd. Acum, duritatea ne vine de la Saturn, dar la toamna ea va veni
de la Neptun. Astrologia karmică ne avertizează că lecțiile saturniene neînvățate nu rămân
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în suspensie și nici nu sunt repetate la nesfârșit, ci se transformă în lecții neptuniene, care
sunt cu mult mai delicate și mai apăsătoare. Într-o exemplificare foarte simplă, refuzul de a
respecta ora 7:00 ca oră de trezire - lecție saturniană, devine uitarea scopului pentru care
se impune o oră de trezire ori eliminarea necesității sociale (pierderea locului de muncă ori
a necesității sociale), ca lecție neptuniană. Refuzul unei lecții creează baza următoarei
condiționări ceea ce face adaptarea mult mai dificilă. Refuzul trezirii la ora 7:00 în exemplul
de mai sus este o condiție, nu baza. Absența necesității ei devine noua bază care va cere
mai mult efort, condiționări suplimentare și care îl face pe cel în cauză să regrete absența
mobilizării în etapa anterioară, că nu s-a trezit dimineață, că nu a rezolvat atunci o problemă
ce acum i se pare atât de simplă. Din nefericire, conștientizarea nerespectării etapei
saturniene în timpul desfășurării etapei neptuniene nu ne eliberează de condiționări. Saturn
prezintă adevărul dur, crud. Neptun îl ascunde. Cel care va da deoparte vălul iluziei și îl va
descoperi va ști că între cele două etape este o mare diferență de intensitate, de
complexitate și își va integra pentru eternitate această lecție a responsabilității.
De aici înțelegem că impulsurile momentului trebuie privite cu maximă
responsabilitate pentru că, altfel, ele nu fac decât să valideze greșeli, să ne convingă că
lucrurile rele pe care le-am făcut sunt perfect justificate. În realitate, ceea ce este bun are
nevoie să primească un răspuns frumos pentru a fost oferit frumos și rezonanța bună să fie
chiar cheia succesului.


3:29 Luna intră în zodia Balanță
7:56 trigon Lună-Venus
13:04 opoziție Lună-Chiron

La fel cum s-a întâmplat și în ultima zi a decadei anterioare, momentul de față nu
aduce o corespondență de consolidare. Avem însă trei zile în postura de corespondență de
dinamizare, ceea ce înseamnă că prima zi a acestei decade nu este deloc simplă. Poate ne
vom gândi în momentul de față că greșelile pe care le-am făcut în decada anterioară ar
trebui corectate, dar nu ne vom mai face prea multe procese de conștiință, ci vom încerca
să trăim momentul de față in mod frumos, prin interacțiuni interesante, prin schimbul de
experiență, dar și prin atracția către informații care sunt consemnate în documente ce rămân
posterității, în manuale, în tratate, în enciclopedii, în romane sau alte lucrări publicate pe
suport de hârtie. Ecuația astrală a zilei de 11 iunie are însă un mesaj foarte interesant pentru
cei care au un proiect foarte ambițios pe care vor să-l ducă la îndeplinire într-un timp foarte
scurt. 17 iunie este, pentru momentul de față, o corespondență de dinamizare, iar ziua
respectivă conține faza de Lună plină. Ceea ce facem de acum și până când se va împlinii
Luna plină ține de administrarea unui fond și orice greșeală care va fi făcută împotriva unei
recomandări, pentru a da o replică usturătoare unui om care ne-a umilit, pentru a pune la
punct pe cineva, reprezintă, de fapt, o direcție greșită. Cel care va proceda așa va vorbi mai
mult despre putere și va face mai puțin pentru binele său. Unghiurile acestea sunt de o forță
impresionantă tocmai pentru că folosesc puterea personală, tocmai pentru că îl aduc pe cel
în cauză în situația în care să-și folosească toate calitățile pe care le deține pentru a-și
îndeplini scopul, pentru a demonstra ceva anume prin această realizare.
Această dinamizare pe care o presupune ecuația astrală a zilei de 11 iunie i-a calcul
și lucruri care au fost ignorate de la începutul anului și până acum, poate chiar și în anii din
urmă. Asta înseamnă că relația de careu dintre Venus și Luna neagră, prin trimiterea pe
care ecuația astrală de acum o face către acest aspect, ar putea să ne facă mult mai
îngrijorați față de reacțiile pe care le avem. Mâine vom fi îngrijorați de ceea ce nu putem
face. Acum suntem îngrijorați de ceea ce am putea să nu facem. La fel, celelalte
corespondențe de dinamizare Îl aduc pe cel în cauză în fața unor presupuneri pe care să le
abordeze prin prejudecățile pe care le are. Astfel, trecerea Lunii pe zodia Balanță de acum
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aducem o administrare greșit a unui fond doar pentru că se face în mod abuziv trimitere la
prejudecăți. Cea mai mare greșeală a acestei zile este aceea de a-i mințit pe cei pe care îi
iubim. Nu trebuie să o facem nici pentru că reacția este motivată nici pentru că am putea fi
înțeleși.


0:02 careu Lună-Mercur
9:20 careu Lună-Marte
11:58 careu Lună-Axa Dragonului
12:12 careu Lună-Saturn
12:28 sextil Lună-Jupiter
15:59 trigon Lună-Soare
18:16 careu Lună-Pluton
20:08 careu Venus-Lilith

În mijlocul acestei zile Luna va trece prin careu la Axa Dragonului ceea ce, în această
perioadă, nu este deloc puțin lucru. Această raportare la destin, la Axa Dragonului înseamnă
o raportare la probleme mai vechi, unele de conștiință sau altele de dorință, de impuls, de
autocontrol sau educație. Memoria ne joacă feste acum, în sensul că ne aducem aminte
ceea ce ne deranjează cel mai mult și devenim dintr-odată îngrijorați ori preocupați excesiv
de mult de lucruri pentru care avem nevoie de ajutorul celorlalți, dar, pentru că suntem acum,

în această perioadă, mult prea încăpățânați, dorim să le facem singuri. Corespondențele
acestei zile fac trimitere, în mare parte, către aceleași repere ca în ziua anterioară, însă
pentru consolidare. Zilele de 13 și, respectiv, 17 iunie sunt corespondențe de consolidare
alături de mesajul zile anterioare. Este nevoie ca experiențele pe care le avem să se așeze
cumva, să ne rămână ceva din ceea ce trăim, să nu uităm, să nu ștergem cu buretele ceea
ce ni s-a întâmplat în ziua anterioară ori perspectiva de a împlini ceva care a definit ziua
anterioară. Unii se vor izola, vor face lucrul acesta în glorie considerând că, în felul acesta,
îi pedepsesc pe ceilalți, îi pun la punct, îi expun unor presiuni sociale și știu foarte bine că
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nu vor face față la aceste încercări. Relația proastă dintre Venus și Luna neagră este o
încercare teribilă de sinceritate pe care ar trebui cu toții să o depășim cu fruntea sus, cu
demnitate, fără să-i acuze pe ceilalți de nimic.
De această dată însă avem și alte teme. Zilele de 13 și, respectiv, 14 iunie, sunt,
pentru momentul de față, corespondențe de dinamizare. Ceea ce este bun în viața proprie
și care s-a consolidat în felul acesta pentru că am ascultat de un sfat, l-am dus mai departe,
am fost disciplinați și muncitori se transformă într-un semn de ambiție care rupe relațiile
bolnăvicioase și îl ajută pe cel în cauză să meargă mai departe printr-o intuiție
spectaculoasă, printr-o inspirație de zile mari, una care ar putea să fie în momentul de față
chiar împotriva a ceea ce simte, împotriva a ceea ce i se pare foarte evident prin mesajele
ori semnalele pe care le primește din jur.
Dacă ar fi să privim acest aspect dintre Venus și Luna neagră separat de aceste
corelații, ar trebui să ne gândim la anumite semne de afecțiune, de boală, la anumite
somatizări pe care unii oameni le fac foarte ușor atunci când se tem că viața se schimbă
prea repede, a luat-o pe un alt curs, nu ajung unde și-au propus. Cu toate acestea, 12 iunie
nu ne vorbește despre măsură, ci despre calitatea vieții personale. Este indicat acum gândul
curat, adică o anume curățenie sufletească, o simplificare a modului de a trăi, de a ne
raporta sau chiar de a gândi despre cei cu care interacționăm. Orice element negativ arată
că există o latură ignorantă asupra căreia nu ne-am îndreptat deloc atenția.


0:06 careu Lună-Junon
7:04 Luna intră în zodia Scorpion
14:58 trigon Lună-Lilith
16:12 opoziție Lună-Uranus
20:09 sextil Venus-Chiron

13 iunie este o zi de educație. Înțelegem lucrul acesta din corespondențele de
consolidare, dar și din cele de dinamizare care fac trimitere către zile încărcate de mesaje
puternice din care se extrage această idee. Corespondențele de consolidare fac trimitere
către zilele de 11, 12 și 18 iunie, adică spre momentul sintetic susținut de înțelegerea unei
revolte. Revolta zile anterioare, cea care îmbracă haina unor simple critici, a unor simple
observații, capătă înțeles prin ecuația astrală a momentului, prin disciplina de acum, prin
confortul pe care îl căutăm. Cele de dinamizare au însă un alt mesaj. Revolta zilei de 12
iunie va face casă bună cu revolta zilei de 19 iunie, cea dominată de opoziția Mercur-Pluton.
Ceea ce în ziua anterioară era un sentiment conflictual pare că se poate transforma pe 19
iunie într-un mesaj conflictual. Aceasta este energia care ne mobilizează acum, care ne face
să trecem dincolo de anumite limite, acestea sunt mesajele de care trebuie să le ținem cont
pentru a vedea că puterea nu se exprimă în mod superficial, ci că are un anumit parcurs și,
desigur, o anumită justificare. Relația bună dintre Venus și Chiron, cea care definește
ecuația astrală a momentului, nu ne învață să punem în aplicare anumite lucruri decât prin
aceste corespondențe. Gândul că trebuie să demonstrăm ceva ne motivează să devenim
persoane conflictuale, oameni care trebuie să lupte pentru propriile idealuri, care trebuie să
împărtășească din ceea ce au fără să țină cont de receptor, de cel care primește, de
sentimentele celui la care ajunge mesajul. Pentru unii, modul acesta de transfer al
informației poate fi considerat un interval tranzitoriu, unul care ține de confortul personal,
care se bazează în mare parte pe un deficit, acela de a administra corect o problemă
personală. În mare parte, ecuația astrală a acestei decade pune o mare presiune pe mesajul
pozitiv și, noi, pentru că studiem astrologia, nu suntem simpli consumatori ai unor mesaje
obscure, știm că lucrul acesta nu poate fi împlinit acum decât parcurgând acest traseu. Se
urmărește un exemplu de putere. dar nu se urmărește și calitatea lui. Dacă în această zi
Luna nu ar fi trecut prin opoziția cu Uranus nu s-ar fi pus problema unei instabilității, am fi

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

253

gândit lucrurile acestea altfel, iar ele ar fi fost primite altfel, ar fi fost implementate prin
intermediul unei armonii de grup. Toate acestea lipsesc, deși dacă nu intri în miezul
problemei ți se pare că aceasta armonie există deja. În felul acesta se explică impunerea
ce apare din combinația sextilul lui Venus-Chiron cu corelațiile dintre zile elemente
suprapuse peste aceste direcții personale prezentate în ecuația zilei de 13 iunie prin trigonul
Lună-Luna neagră și opoziția Lună-Uranus. Avem multe de învățat despre cum trebuie să
ne comportăm atunci când ne confruntăm cu o problemă personală sau când vrem să
devenim exemple pentru ceilalți prin ceva remarcabil ori când vrem să facem altceva decât
am făcut de câțiva ani încoace. 13 iunie ne vorbește despre aceste lucruri neobișnuite care
dacă sunt împlinite devin reprezentative pentru multe din situațiile pe care le vom parcurge
în a doua parte a anului, iar dacă nu vor fi împlinite, vor rămâne în memorie ca niște mesaje
incomplete.


9:11 trigon Marte-Neptune
10:34 trigon Lună-Mercur
14:43 conjuncție Marte-Capul Dragonului
15:55 trigon Lună-Neptun
16:10 trigon Lună-Capul Dragonului
16:15 trigon Lună-Marte
16:23 sextil Lună-Saturn
18:49 opoziție Marte-Saturn
22:46 sextil Lună-Pluton

Unghiurile care se împlinesc în această zi ne lasă impresia că lucrurile foarte
importante pot merge de la sine dacă suntem hotărâți, dacă avem clar definite anumite
obiective, dacă avem resurse. În realitatea, de
această dată nu se pune atât de mult problema
resurselor, cât se pune problema disciplinei,
schimbul de experiență și a plasării într-un mediu
care să favorizeze proiectele pe care le avem
acum. Marte este pe 14 iunie o vedeta
incontestabilă. El va împlini în dimineața acestei
zile un trigon cu Neptun, semn de inspirație și de
progres, de cunoaștere și de evoluție, o
conjuncția cu Capul Dragonului în mijlocul acestei
zile, semn că anumite întârzieri pot fi recuperate,
că forța personală se află la un nivel foarte înalt,
că ambițiile personale pot fi împlinite fără prea
multe probleme, că obstacolele impuse de
persoane, nu de situații, pot fi depășite ușor, dar
și o opoziție cu Saturn, spre seară, semn că multe
lucruri ample pe care credem că le putem rezolva
prin disciplina de lucru trec printr-o întârziere
stranie, sunt oprite de anumite forțe care
activează din umbră, de oameni mincinoși,
perfizi, de ființe care nu acordă pic de respect
valorilor definitorii ale celorlalți.
Un alt element important al zilei de 14 iunie
este cel legat de cunoaștere. Anumite conjuncturi
care s-au consumat de la începutul anului și până acum ne îndeamnă să credem că
întâmplările de acum au suficient de multă maturitate încât să fie active până la finalul
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acestui an. Nu se poate vorbi despre o perspectivă atât de mare decât în cazul persoanelor
care au un anumit rafinament spiritual, decât în cazul ființelor pentru care o mânie nu este
o enigmă. Spunem lucrul acesta pentru că este nevoie de multă finețe atunci când Marte
trece peste Capul Dragonului pentru că altfel multe se inflamează, iar ele devin active prin
predominanta momentul. Situația de față aduce însă componenta maturitate la un nivel cum
nu a fost de la începutul anului și până acum. Chiar dacă suntem în zodia Gemeni, perioadă
în care oamenii nu sunt, de regulă, prea mult preocupați de elementele profunde, semnul
acesta de maturitate ne arată că este nevoie să înțelegem tentațiile vieții pentru că acestea
ne blochează creativitate. Consolidarea, cea care se realizează prin intermediul ecuației
astrale aferente zilei de 12 iunie, ridică această problemă a maturității, la fel cum se întâmplă
și cu dinamizarea impusă de ecuația astrală a zilei următoare. Luna pe Săgetător de pe 15
iunie ne vorbește despre promisiuni care ar putea să ne ducă mai departe demersurile care
sunt acum foarte active. Acum ni se pare că totul este clar, iar dacă nu este clar înseamnă
că se va împlini de la sine. Corespondențele dintre zile ne îndeamnă să avem mai multă
încredere, dar și mai multă speranță. Cei care aleg refugiul în această zi sunt, de fapt, niște
oameni lași și au demonstrat de multe ori, lucru care va fi văzut prin deciziile de acum, că
abordează probleme importante ale vieții printr-o mare tensiune nervoasă. Cele mai
importante soluții nu vin prin această atitudine conflictuală, ci prin calm, prin schimb de
experiență, prin responsabilitate. Astfel, opoziția Marte-Saturn care ar trebui să ne ducă la
tensiuni care să ne deposedeze de relații și de bunuri, poate deveni un exemplu de
maturitate menit să ne ajute în a ne depăși multe din dificultățile vieții la care nu am avut
până acum soluții.


6:54 trigon Lună-Junon
12:06 Luna intră în zodia Săgetător
20:42 careu Lună-Lilith
22:22 trigon Lună-Chiron

Ecuația astrală a zilei de 15 iunie se bazează mult pe experiențele zile anterioare,
atât cele bune cât și cele rele, dar și pe dinamismul impus de ziua de 17 iunie, cea care
aduce împlinirea faza de Lună plină. Ceea ce ne-a fost clar în ziua anterioară trebuie să
rămână clar, dar nu să fie integrat într-un proces de rutină, ci să devină un element nobil,
un factor progresiste, un mecanism la care să ne întoarcem de fiecare dată când suntem în
dificultate. Marte, trecând peste Capul Dragonului, aduce un dinamism interesant, plăcut și
atractiv, iar împlinirea opoziției sale cu Saturn o durere care trebuie stinsă prin muncă, prin
responsabilitate, prin efort. Combinația acestor elemente devine, în ecuația zilei de 15 iunie,
un factor de progres, un element care ne ajută să avansăm, să creștem, să ne dezvoltăm și
să privim foarte departe. Momentul de față aduce o valorificare mai bună a unui conținut,
depărtarea de anumite excese, o înțelegere a unor compromisuri care nu sunt neapărat
niște obstacole, ci doar niște elemente care au fost reproduse, au fost abordate cu
consecvența, repetate și care au dus la o epuizare emoțională și fizică. Relația proastă pe
care Luna și Luna neagră o împlinesc în seara acestei zile contrastează puternic cu relația
de trigonul pe care Luna o împlinește cu Chiron tot în seara acestei zile. Nu vorbim despre
o combinație între bine și rău, ci vorbim despre lucruri minunate care pot coexista cu anumite
defecte de caracter. Am văzut că societatea de consum poate permite ca aceste două
elemente să coexiste. Nu sunt multe persoane care să intervină asupra acestui proces
social căutând purificarea sufletului, căutând cunoașterea spirituală și, ca o consecință, să
renunțe complet la anumite tentații de ordin fizic. Apar, mai nou, și curente spirituale care
încurajează ceea ce pe vremuri putea fi considerat foarte ușor o interdicție, nu doar de
natură relațională cât una alimentară. Ecuația astrală a momentului aduce o încercare pe
aceste motivații și ne permite să ne apropiem foarte mult de anumite exemple de putere.
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Binele de acum poate fi o promisiune față de o mare realizare, iar lucrul acesta ne va bucura
foarte mult.
Pentru că Luna trece acum pe zodia Săgetător mulți vor fi atrași de propriile realizări
și putem vorbi în momentul de față și despre un ușor narcisism. Nu trebuie să uităm că
dinamismul de acum se bazează mult pe o anumită sensibilitate. Zodia Pești este
accentuată de trecerea planetei Neptun de câțiva ani pe acolo, dar și axa Capricorn-Rac
este accentuată de prezența Axei Dragonului și a maleficilor Marte, Saturn și Pluton, dar și
de prezența lui Mercur. Faptul că Junon se află în continuare în plin tranzit prin zodia Rac
ne arată că lucrurile acestea pe care le considerăm indecente, nefirești, conflictuale pot să
devină elemente definitorii în relațiile viitoare. 15 iunie aduce o relație bună între Lună și
Junon și tocmai de aceea momentul de față îl face pe cel în cauză să treacă dincolo de
promisiuni, de plăceri personale, de dureri ori de alte obstacole care ar sta în calea unor
mari realizări. Cât timp Luna va fi în Săgetător, adică până în seara zilei de 17 iunie, vorbim
despre ambiții foarte mari pe care le vom împlini doar dacă suntem serioși, disciplinați sau
categorici în a ne domina anumite impulsuri negative.


3:24 opoziție Lună-Venus
14:48 Trigon Mercur-Neptun
15:23 conjuncție Mercur-Capul Dragonului
17:05 opoziție Mercur-Saturn
18:22 careu Jupiter-Neptun
22:09 conjuncție Lună-Jupiter
22:11 careu Lună-Neptun

Momentul de față ne pune în situația în care să vorbim despre întâmplări dramatice,
despre ceea ce nu ne place, nu ne avantajează, nu ne încurajează, ba chiar, dimpotrivă, ne
pune în mare dificultate. Careul pe care Jupiter și Neptun împlinesc în momentul de față
arată că suntem într-o zonă delicată. Acesta este al doilea careu din seria celor trei
programate pe ciclul descendent al abundenții. Următorul se va împlini pe 21 septembrie
însă, la momentul respectiv, corelațiile vor fi altfel orientate și, deci, și mesajul va fi diferit de
cel de acum. Acum Mercur va deveni vedeta momentului, iar atacurile noi nu vor fi atât de
periculoase, ci se vro ajusta, se diminua din aproape în aproape. Trigonul pe care îl
împlinește cu Neptun din conjuncția cu Axa Dragonului, dar și din postura de opoziție cu
Saturn, face trimitere la un ideal social. Acesta poate a fost accentuat și în anul anterior,
poate chiar în anii din urmă însă
în momentul de față pentru că
trecem printr-o accentuare
agresivă a unui moment
reprezentativ, nu poate fi
considerat un factor progresist,
unul foarte bun, nu poate fi un
noroc. Ceea ce crede individul
despre el însuși nu poate fi
confirmat și de opiniile celorlalți.
Asta înseamnă că Mercur pe
zodia Rac ne arate oamenilor că
trăiesc în continuare într-un cerc
strâns, într-un glob de sticlă, cu
opiniile lor se bazează doar pe
impresii de moment sau pe
anumite idei la care revine în mod obsesiv. Nu este exclus ca aceste idei să facă trimitere
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la relații, la iubiri mai vechi, la anumite legături sociale. Cert este că momentul de față îi
oferă celui în cauză circumstanțe atenuante referitor la anumite eșecuri. Cel în cauză își va
explica acum foarte clar de ce nu a reușit să obțină succesul în demersurile pe care l-a
urmărit, de ce nu a atins performanța pe care a spus că o poate atinge foarte ușor.
Întârzierile de acum sunt semne că poate demersurile au nevoie de elemente suplimentare,
au nevoie de mesaje noi, de persoane noi, de colaborări noi. În plus, și puterea interioară
cere o suplimentare, un ajutor care ar putea veni, nu neapărat din colaborări noi, cât dintr-o
altă atenție. Mercur pe zodia Rac face trimitere în mod special la anumite experiențe
personale. Așadar, memoria este foarte importantă, esențială pentru ca am lucrurile acestea
să poată fi împlinite. Dacă luăm în calcul corespondențele de dinamizare înțelegem de ce
16 iunie este o zi dramatică. Chiar dacă lucrurile sunt bune, inspirate, delicate, pentru că
există această legătură cu tensiunea din 19 iunie când se împlinește opoziția Mercur-Pluton,
mulți pun la îndoială sinceritatea mesajelor, calitatea lor, tipul de relație sau oportunitatea.
Totul este bun acum, în ceea ce privesc relațiile personale, dar ni se va părea că lipsește
ceva. Nu vom avea aceeași impresie în privința relațiilor sociale cele dominate de careul
Jupiter-Neptun. Acolo știm Că există anumite probleme, poate chiar unele ce țin de un factor
de generație, asupra cărora nu putem acum interveni cu soluții urgente.


5:29 trigon Neptune-Capul Dragonului
11:34 Lună plină
19:15 Luna intră în zodia Capricorn

Pentru mulți 17 iunie este un fel de ultimatum. Luna plină care se împlinește acum
aduce mari probleme de adaptare, de înțelegere sau de comunicare tocmai pentru că
activează o axă de comunicare în situația în care următoarea axă, Capricorn-Rac, scoate
în evidență o o problemă de moralitate, de valori sănătoase, de gândire în raport cu un factor
de transformare care nu a mai fost abordat până acum în modul acesta. Așadar, pe finalul
tranzitului sau prin zodia Săgetător, luna ne aduce idei noi despre cum ar trebui să fie lumea,
oamenii, cum ar trebui să interacționăm, ce ar trebui să facem pentru ca lucrurile să fie mai
bune. Deci pentru mulți
acesta este un slogan,
pentru că a deveni mai buni
în momentul de față nu se
face la modul general, ci
prin anumite concepții de
viață
adaptate
experiențelor văzute la
părinți, la bunici sau
însușite la școală. 12 iunie
este pentru momentul de
față o corespondență de
dinamizare.
Asta
înseamnă că dacă în zilele
anterioare ni s-a părut ceva
important și ignorăm o
facem pentru că forma aceasta de dinamism ni se pare mult mai interesantă prin vulgaritate,
prin ceea ce nu rafinează, prin explozii sau prin contradicție. Calitățile nu sunt atractive prin
această Lună plina și tocmai de aceea este important să ne implicăm în activități care au
calitate opusă acestor direcții.
În plus, trigonul pe care Neptun și Capul Dragonului îl împlinesc acum, aspect care
nu permite acestei planete să medieze tendința Nodurilor, ne ajută să înțelegem de ce avem
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nevoie de o anumită reputație, de ce transformarea se face prin adaptarea ori readaptarea
unui exemplu bun, de ce curajul nu este un semn de impulsivitate ori o ciudățenie a firii
umane.
Imediat ce Luna va intra pe zodia Capricorn vom înțelege și de ce 12 iunie, definită
de careul Venus Luna neagră, este un element atât de important pentru ceea ce se întâmpla
acum. 17 iunie ne va rămâne în conștiință prin promisiunile pe care le vom face, prin ușurința
cu care vom refuza o vocație, dar și, în mod paradoxal, prin plăcerea de a povesti despre
cât de multe am face dacă această vocație ar putea fi valorificată de cei care știu să vândă
orice. Vom vedea la un moment dat că această relația lui Neptun cu Axa Dragonului va avea
și o altă calitate. Acum ea ne constrânge să evoluăm prin renunțarea la reziduuri personale,
cele care ne spun că totul poate fi vândut, iar dacă este vândut înseamnă că este și bun.
Dacă Neptun ar fi putut să medieze tendința Nodurilor, deci nu ar fi avut această postură,
am fi putut vorbi despre un progres moral ori despre unul psiho-emoțional mai simplu. Așa,
vorbim mai curând despre lucruri frumoase care se întâmplă în viețile celorlalți, care s-au
întâmplat cândva, despre demnitatea unui grup care a fost maturizat, deja stabilizat,
conturat, nu despre elemente progresiste care trebuiau abordate prin efort propriu.
Explorarea zilei de 17 iunie la asta se referă.


4:46 sextil Lună-Lilith
5:31 trigon Lună-Uranus
6:08 careu Lună-Chiron
14:46 sextil Soare-Saturn
19:13 conjuncție Mercur-Marte

Deși ar trebui să învățăm mai multe din ecuația astrală a zilei de 17 iunie, momentul
de față pare să fie mult mai generos prin invitațiile la comunicare, schimb de experiență,
aprofundare. Relația bună dintre Saturn și Neptun, adică al doilea sextil care se împlinește
din seria celor trei programate pe faza descendentă a ciclului ideologic, aduce acum soluții
care vor putea fi puse în aplicare prin mobilitate. A se afla acum în Capricorn și, chiar dacă
va trece prin careul cu Chiron, vom înțelege
mult mai bine calitățile personale, ceea ce ne
încurajează să oferim un exemplu personal,
ceea ce ne îmbărbătează, ceea ce ne face sa
avem un caracter puternic, solid, riguros.
Conjuncția lui Mercur cu Marte este însă un
factor care face ca această ecuație astrală să
încline către demonstrații. 18 iunie are doar
corespondențe de dinamizare, iar acestea vin
raportare la ecuația astrală a zilei de 13 iunie.
Faptul că la momentul respectiv Luna intra pe
zodia Scorpion este un element absolut
esențial pentru a înțelege mai bine de ce
momentul de față, când Luna se află, practic,
în prima sa zi de Capricorn, este nevoie de o
abordare eminamente practică. Știind că între
aceste două semne zodiacale există o
asemănare foarte interesantă. În cazul de față
ea va fi făcută pe principiul puterii, pe principiul schimbului de experiență, dar care va
alimenta, într-o oarecare privință, și tendința spre izolare. Mercur pe zodia Capricorn ne
duce spre izolare, însă îi cere individului din când în când să se detașeze de tot ceea ce
reprezintă agitație, dinamism sau mobilitate. Lucrul acesta poate duce la o izolare însă
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aceasta va fi abordată temporar. Corelațiile cu ziua de 13 iunie ne vorbesc despre motivațiile
acestei izolări, iar acestea vin ca urmare a unor recomandări primite din partea unor
persoane puternice, poate chiar din partea celor care la rândul lor au făcut așa ceva. Este
foarte posibil ca prin această izolare mulți să considere că descoperă un secret, că își
eliberează anumite impulsuri, că își blochează acea emotivitate care a creat atât de multe
probleme. Cert este că totul se face acum pe baza unor concepții acceptate și de ceilalți.
Relația bună dintre Saturn și Neptun ca o etapă importantă în acest ciclu ideologic ridică
această problemă a acceptării pentru că lucrurile trebuie să fie definitorii și pentru grupul de
apartenență, nu doar pentru cel în cauză. Pentru cel în cauză acum ele sunt plăcute, dar
utile trebuie să fie pentru toată lumea. Cei care nu se ridică la nivelul acestor situații
interesante constructive sau educative ori definitorii pentru grupul de apartenența vor apela
la gesturi teatrale. Își vor atribui anumite identități pentru a părea că fac parte dintr-un curent.
În realitate nu sunt decât niște bufoni.


6:48 conjuncție Lună-Coada Dragonului
6:55 conjuncție Lună-Saturn
7:01 sextil Lună-Neptun
13:25 opoziție Lună-Marte
14:02 opoziție Mercur-Pluton
14:19 conjuncție Lună-Pluton
14:21 opoziție Lună-Mercur

Pe 19 iunie se va împlini opoziția lui Mercur cu Pluton, în mijlocul zilei, având ca
fundal un tranzit interesant și obositor al Lunii prin zodia Capricorn, în care dimineața Luna
va trece prin Coada Dragonului apoi va trece prin conjuncție succesive cu Saturn și Pluton,
planete care se află în continuare în plin tranzit prin zodia Capricorn, dar și prin opoziții
succesive cu planetele din zodia Rac, cu Mercur și Marte. Dacă momentul acesta nu ar fi
fost susținut de un sextil cu Neptun am fi vorbit despre o zi cu adevărat dramatică în care o
observație ar fi fost inserată doar pentru a scoate în evidență probleme de caracter, pierderi
materiale sau drame personale. Așa, problemele momentului ne aduc în fața unor
conștientizări care nu sunt deloc noi. ni se pare că acum avem nevoie de mai mulți bani, de
mai multă atenție, de mai multă dragoste sau de mai mult spațiu. Practic, opoziția MercurPluton, cea care se bazează foarte mult pe ecuațiile astrale ale zilelor de 13, 16 și 20 iunie
arată că lucrurile acestea care trebuie să fie consolidate apelează la experiențe neplăcute,
nu la conținutul lor, nu pentru reeditarea lor. De aceea, 19 iunie poate fi considerată o zi a
culturii care transformă elementele negative în elemente pozitive, a bunurilor create în
suferință care aduc venituri substanțiale, a bucuriilor la care ajungem după o perioadă lungă
de privațiuni. Momentul de față aduce relații complicate cu cei din familie, cu oamenii pe
care îi îndrăgim tocmai pentru că există la bază o atitudine iritantă pe care nu reușim să o
controlam. Cei care au beneficiat până acum de suport de specialitate vor face o criză, vor
dori să se despartă, să se opună. În realitate, lucrul acesta se întâmplă nu pentru că
partenerul de dialog ar fi vinovat de ceva, ci pentru că noua lor ideologie nu le mai permit
așa ceva. Este clar că acesta este și momentul prin care unor persoane să li se ofere ori să
li se suplimenteze un tratament. Dacă până acum am avut tratament psihiatric el trebuie
suplimentat, dacă am avut un altfel de tratament el trebuie combinat cu altceva în așa fel
încât să se obțină o mai bună toleranță la factorul de transformare, o mai bună înțelegere a
faptului că și cultura celuilalt este importantă, și experiența sa are nevoie de atenție, nu doar
cea personală. Momentul de față accentuează o dramă a problemelor personale care poate
fi depășită pentru o înțelegere mult mai bună a nevoilor celorlalți. Totul se bazează pe
probleme materiale, dar nu totul trebuie redus la valori fizice. Cel care se îndreaptă către
valorile spirituale se va bucura de un ajutor integrat, acela care va veni din partea mai multor
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persoane, din partea unei grupe, din partea unor structuri sociale. În felul acesta, opoziția
Mercur-Pluton, care ar fi trebuit să le ducă pe aceste persoane spre eșec, marginalizare,
refuz, le aduce integrare.


4:00 opoziție Lună-Junon
5:02 Luna intră în zodia Vărsător
6:26 opoziție Marte-Pluto
15:58 careu Lună-Uranus
16:29 sextil Lună-Chiron

Niciodată în analizele pe care le-am făcut aici nu am luat în ușor opoziția MartePluton. Acest unghi are o periodicitate de aproximativ doi ani de zile, iar împlinirea de acum
se realizează așa cum s-a întâmplat de mult timp peste, peste Axa Dragonului. În cuvinte
mai simple, avem de-a face cu răsturnări de situație, cu o obsesie care se pot transforma
într-o mare cruzime, cu obiective care pot înlocui demersuri publice sau cu o mânie ce îi
poate îndeamnă pe unii la gesturi regretabile. Acesta este aspectul cel mai dur al decadei,
cel mai periculos care ar putea să schimbe în rău toate lucrurile bune pe care am dorit să le
împlinim de-a lungul acestei decade. Unii poate au dorit să-și facă o familie, să își
îmbogățească patrimoniul personal, să-și cumpere o casă, să aibă mai mulți prieteni în jur,
să se simtă mai bine ori, pur și simplu, să aibă mai mult timp liber pe care sa și-l folosească
după bunul plac. Opoziția Marte-Pluton zdruncină toate aceste dorințe personale și ne arată
că răul care trebuie să se împlinească nu poate fi combătut prin nimic. Nu avem de ce să
considerăm că această idee este categorică. Avantajele care vin din gândul care combate
acest rău categoric sunt mult mai mari și mai importante dacă sunt asociate cu aspirații
pozitive pe care le au ceilalți. Omul este o ființă socială și oricât de mult ne-am dori, el nu
poate trăi singur decât dacă alege să facă lucrul acesta ca un sacrificiu. Sacrificiul său îi
curăța sufletul, îl purifică, îl ajută să descopere ceea ce este esențial. Esențialul la care
ajungem prin renunțare este o lecție de curaj, de obiectivitate, de dragoste față de
profunzimea vieții. Ajungem să considerăm că aceasta este cea mai bună soluție pentru că,
la un moment dat, am greșit cerând prea mult, folosind prea mult, fiind lacomi. Lăcomia nu
poate fi vindecată decât prin privațiuni, prin abținerea, prin post, prin dieta. Opoziția MartePluton ne vorbește cumva despre o dietă impusă, ca o necesitate, dar nu de o plăcere, ci
despre una la care ajungem pentru că am atins un ultimatum, nu putem merge mai departe
cu aceste obiceiuri și atunci cineva, din exterior sau poate propria conștiință, ne impune să
procedăm în felul acesta. Decizia în sine ni se pare un gest de cruzime, dar dacă suntem
atenți, vom vedea că lucrurile acestea pe care vrem să le schimbăm până la sfârșitul acestui
an, până acolo unde merg reperele acestei decade, cer o astfel de modificare, gesturile
acestea sunt absolut necesare. Asta înseamnă că momentul pozitiv de acum va veni în
momentul în care ne detașam complet de presiunea care vin asupra noastră. În momentul
în care suntem supuși acestei presiuni considerăm că nu poate exista și altceva. Cel care
va citi aceste mesaje și va dori să iasă cel mai simplu din aceste situații teribile sau
conflictuale va trebui să-și pună problema unde există binele, ce să facă pentru a ajunge la
el. La acest bine care există în jur și la care are acces va ajunge dacă își va aminti de
corespondențele de consolidare, abordate în ziua anterioară, cele aferente zilelor de 13 și
16 iunie. Lucrurile bune pe care le-am salvat din acele zile sau pe care ni le amintim de
atunci devin acum direcții care ne pot duce către a ne proteja de conflictul de acum.
Așadar, a doua decadă a lunii iunie ne-a pus în fața unor situații destul de delicate.
Pe unele le-am rezolvat simplu, datorită experienței, cunoștințelor, valorilor pe care deja le
deținem. Pe altele le vom duce în decada următoare și pe care le vom aborda pe niște
greșeli majore, chiar și atunci când nu sunt. Oricum ar fi, este recomandat să nu ne învinuim
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atât de dur sau de aspru că nu am reușit să le împlinim și pe acestea. Prezența planetei
Marte în multe din conjuncturile momentului este semnul că nu trebuie să ne învinuim de
eșec, el ne urmărește acum la tot pasul. Marte va fi pe Rac și în decada următoare, ceea
ce înseamnă că experiențele de acum ne vor fi folositoare.
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Decada a III-a (21-30 iunie 2019)
Pasul greșit este apreciat după durata de supraviețuire.
Indiferență. Condiția tranzitorie devine condiție generală.
Schimbări dușmănoase.

DECADA NR. 18
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

33

21-30 noiembrie

Reper negativ

32

11-20 noiembrie

IUNIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
22, 30
21
23, 29
22
21
21, 27, 29
23
25
28
24
28
23, 26
25
29
26
25
27
23
24
28
24
21, 25
29
23
30
21

Ceea ce ne doare va fi schimbat. Apare o nouă formă de putere. Asocierile trebuie făcute doar
între persoanele care nu greșesc. Emancipare. Legături haotice. Cercetări sterile. Descoperim o
dependență. Problemele sociale sunt analizate de persoane care nu sunt competente. Se obține un
răspuns. Surplus de putere și de sensibilitate. Educație folosită împotriva rațiunii. Pedeapsă. Plăcere
pentru care plătim mult. Ceea ce se consolidează acum rămâne ca un etalon de valoare. Generozitate
periculoasă. Descoperim mai multe despre menirea. Sensul vieții este judecat după relațiile atractive.
Ceea ce se află în spatele binelui rămâne în continuare ascuns. Plăceri ciudate care riscă să devină
exemple de cunoaștere. Ghinionul se poate transforma într-o traumă. Avem nevoie să acceptăm
limitele celorlalți pentru că același lucru să îl primim. Educație valorificată corect. Pasivitatea este
periculoasă. Ne transformăm într-un exemplu bun pentru ceilalți. Urmărim un fir interesant. Oricât
de bune sunt răspunsurile, trăirea rămâne dramatică. Credem că suntem pregătiți pentru orice.
Reinterpretarea unor deziderate. Putere de cuprindere. Relație complicată prin modificarea unui
strategii. Cel care înfruntă obstacolul reușește să învingă. Cristalizare. Amuzament. Rezultatele
scontate vin ușor. Inteligență practică. Devenire. Ambiție. Este frânat un obstacol. Ne ridicăm pe
nivelul următor fără prea mari eforturi. Ni se cere să dovedim puterea pe care am declarat-o.
Realizările personale trebuie dovedite prin raportare la un organism colectiv. Capacitate de sinteză
debite de creativitate. Jocurile de noroc sunt atractive. Șansa se referă la altceva. Disconfort ce apare
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din cauza unor minciuni. Se discută despre grupuri. Ne întoarcem la o formă de putere. Interes pentru
erorile celorlalți pentru a-i compromite. Preocupări față de ceea ce este ascuns. Dezinteres față de
avantaje reciproce. Egoismul este abordat cu interes. Minciuna face reprezentație. Suntem din nou
capabil de progres. Este demontată o minciună. Devenim disponibili pentru cei care vor avea, pe
viitor, un rol important în demersurile pe care le-am inițiat. Favoare. Imaginație redusă. Interesele
comune ne avantajează. Cel care nu este pregătit trebuie să dea explicații. Prea mult orgoliu. Mesaje
înțelese cu dificultate. Întârzieri în respectarea unor termene. Calcule făcute greșit pentru a ajuta pe
cineva. Se urmărește o normalizare. Avem nevoie de progres, dar ne legăm prea multe detalii.
Distracția are loc, dar este plătită scump.
Ultima decadă a lunii iunie ne pune la încercare răbdarea. Reperele pozitive ne
îndreaptă atenția către ultima decadă a lunii noiembrie, cea dominată de revenirea lui
Neptun la mersul direct, dar și de opoziția Marte-Uranus. Reperul negativ face trimitere către
schimbările pozitive ale celei de-a doua decade a lunii noiembrie, ceea ce face din momentul
de față un interval tulburător, enervant, lipsit de consistență sau de viziune. La începutul
acestei decade Junon își va schimba semnul, Neptun își va iniția deplasarea retrogradă, iar
peste câteva zile Uranus se
află într-un sextil perfect cu
Luna neagră, iar Saturn va
trece
peste
Coada
Dragonului. Este clar că
momentul acesta ne pune în
fața unei încercări mari ce
pare cea mai mare încercare
a lunii iunie, însă nu cea mai
mare a anului în curs. Se va
vorbi de-a lungul acestei
decade despre pașii greșiți,
despre erori pe care suntem
tentați să le facem pentru că
ni se pare că știm mai bine
decât ceilalți ceea ce ar trebui
făcut, pentru că vedem în
situația de față o teribilă
oportunitate să ne însușim
ceea ce credem că merităm ori să distrugem aspirațiile oamenilor sensibili și dedicați care,
după părerea noastră, nu merită deocamdată să atingă fructul oprit pentru că nu s-au
maturizat. Trecerea lui Saturn peste Coada Dragonului aduce această impresie că
încrâncenarea pe o anumită idee este un semn de maturitate. Dacă luăm în calcul cele două
repere specifice acestei decade am descoperi și cum anume putem întoarce din drum
anumite direcții negative, și cum ne putem răscumpăra libertatea. Chiar dacă relațiile dintre
planete sunt acum mult mai puține ca număr, în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în
decada anterioară, dar și corespondențele dintre zile mult mai puține ca număr, nu
înseamnă că intervalul acesta este mai puțin important. Chiar dacă sunt multe zile în cadrul
acestei decade care nu dispun de corespondențe de consolidare, relațiile care există între
planete se bazează în continuare pe un dinamism aparte. Ceea ce pentru oamenii inferiori
este o relație dușmănoasă, pentru cei profunzi este o provocare pentru a se ridica și a se
apropia mai mult de idealul pe care și l-au ales. Nu este puțin lucru ca într-o lună în care
toată lumea discută despre ruin[, despre distrugere, despre cenușă, să existe și oameni
care se ridică și își descoperă vocația.
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5:37 Junon intră în zodia Leu
10:43 trigon Lună-Venus
17:03 sextil Lună-Jupiter
17:35 Neptune intră în mers retrograd
18:54 Soarele intră în zodia Rac (Solstițiul de vară)

În dimineața acestei zile Luna va trece pe zodia Leu, iar, spre seară, Neptun își va
iniția deplasarea retrogradă. La puțin timp după acest ultim episod astral soarele își va
încheia tranzitul sau prin zodia Gemeni și va intra pe zodia Rac. Între timp, aflată în plin
tranzit prin zodia Vărsător, Luna va avea de împlinit două unghiuri frumoase, unul cu Venus,
iar celălalt cu Jupiter, semn că ne aflăm într-un sector marcat de sentimentul de libertate și
de puterea pe care o primim prin încrederea pe care cei buni o au în noi. 21 iunie este o zi
de libertate, de încurajare ori de seninătate. Junon va sta pe zodia Leu până pe 24 august
iar Neptun va avea deplasarea retrogradă până pe 27 noiembrie, adică în ultima decadă a
lunii noiembrie cu care intervalul de față are o relație foarte bună. Corespondența de
consolidare ne ajută însă să înțelegem de ce nota acestei zile nu este una atât de bună pe
care o așteptăm. Consolidările de acum fac trimitere către ceea ce se va consuma în ziua
următoare când Luna se va afla deja pe zodia Pești, dar și în ultima zi a acestei luni, când
Luna se va afla pe zodia Gemeni. În privința evenimentelor, cele care reprezintă principalii
beneficiari ai corespondențelor, zona aceasta specifică zilei de 21 iunie aduce o ușoară
inhibare. Dinamismul ne atrage atenția că avem multe lucruri de rezolvat în relație cu propriul
destin, probleme care nu mai suportă amânare, situații care ne pot duce la pierderi
substanțiale, la ruperea unor înțelegeri care au fost șubrezite din aproape în aproape în anul
anterior și care acum, dacă ar merge mai departe, ar fi de-a dreptul ridicole. Apoi, ne vom
gândi că lucrurile acestea complicate, delicate sau indecente nu mai sunt atât de
periculoase dacă se încadrează într-o norma, într-o etică, într-o structură standardizată deja.
Astfel, înțelegem de ce schema astrală a momentului aduce doar beneficii care au fost
construite cu puținul decadelor anterioare, trecând ușor peste probleme de muncă, de
interacțiune, apelând la o educație care provine dintr-o perioadă ce nu are legătură cu ceea
ce se întâmplă acum. Trecerea Soarelui pe ultimul grad al zodiei Gemeni are această
greutate teribilă ce-l poate pune pe cel în cauză într-un război rece cu propria persoană,
într-o relație ciudată cu oamenii care îl îndrăgesc, într-o schemă severă. Va considera că
va merge mai departe doar dacă impresionează, doar dacă de naștere unor noi concepte,
unor noi idei, doar dacă vine cu ceva nou sau aduce pe lume un copil. Dar aceasta
accentuare a zodiei Rac prin intermediul Capului Dragonului, având la polul celălalt doi
malefici, seamănă cumva ultimatum. Ori facem ceea ce ni se spune, ceea ce ne-am propus
de mult și nu am împlinit pentru că ni s-a părut prea greu ori riscant, ori renunțăm complet
la această idee. Practic, această decadă face trimitere la o atitudine similară ceea ce o va
face destul de dificilă.


17:02 Luna intră în zodia Pești
18:57 trigon Lună-Soare

În seara acestei zile Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Pești și va împlini un
trigon cu Soarele. Acestea sunt singurele evenimente astrale specifice momentului, ceea ce
înseamnă pentru mulți un moment de respiro, de destindere, de întoarcere la obiceiuri mai

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

264

vechi, de relaxare. Având în vedere că această decadă ne vorbește despre pașii greșiți,
despre decizii care îi pot face pe adversari să aibă reacții dușmănoase față de anumite fapte
simple pe care le facem, înseamnă pentru omul atent și profund că lucrurile nu s-au rezolvat
încă, că este nevoie de un schimb de experiență diferit de ce a fost abordat în decada
anterioară. Este foarte posibil ca momentul de față să aducă un răspuns, poate chiar
absența prieteniei firești ce ar trebui să meargă mai departe fără argumente, fără justificări.

Nu putem ști dacă lucrurile acestea țin atât de mult de ideile indicate mai sus, dar știm că
educația are acum un rol foarte important, înțelegerea cu partenerul de viață de asemenea,
grija că singurătatea ar putea să ne pună în dificultate sau să ne aducă anumite necazuri
pe care nu vom dori să le împărtășim celorlalți pentru că știm ce răspunsuri am primit.
Acestea sunt doar câteva dintre problemele pe baza cărora vom fi mult prea ușor judecați.
Dacă privim schema astrală a zilei de 22 iunie înțelegem de ce toată presiunea
momentului își îndreaptă atenția asupra acestor elemente personale. Zodia Pești are
această vocație de a renunța la anumite avantaje publice, sociale ori la cele susținute pe un
anumit tip de interacțiune pentru că urmărește să-i protejeze celui în cauză propriul confort.
Relația bună pe care Soarele din Rac o are cu Luna din Pești subliniază acest lucru și îi
avantajează pe oamenii care au o educație ce poate fi dovedită în situația în care nu-și pot
permite să renunțe la profesie, la o colaborare, la un proiect. Unii vor remarca pe 22 iunie
că nu sunt chiar atât de puternici pe cât au crezut și atunci apelează la persoane care le-au
promis că le pot rezolva anumite situații. Așa ajungem să trecem de problemele personale
pentru a ajunge la cele de muncă, la cele legate de profesie, dar și la cele care ne spun
dacă suntem sau nu competenți în domeniul pe care l-am ales. Situația de față ne aduce
însă o mare ambiție, aceea de a ne cultiva creativitatea, talentul cel mai bun, de a ne folosi
voința în sensul acesta ca și cum doar aceasta este calea pe care trebuie să mergem, doar
așa reușim să obținem imagine publică bună sau o demnitate corectă. Sunt multe lucruri
atractive care ne fac să credem că întâmplările de acum trebuie privite ca fiind unele decizii
în sine. Ele sunt, așa cum am indicat și în prezentarea generală, simple situații tranzitorii.
Doar un om superficial își poate permite să gândească despre acestea că au durabilitate în
timp.
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4:21 conjuncție Lună-Lilith
4:24 sextil Lună-Uranus
14:04 sextil Uranus-Lilith
19:44 opoziție Venus-Jupiter
22:33 conjuncție Saturn-Coada Dragonului

Chiar dacă în această zi se definitivează niște unghiuri grele, importante pentru
această decadă, ce au fost active și în decada anterioară, ceea ce va aduce în momentul
de față o greutate anume va putea impune și o decizie decisivă. În cuvinte mai simple, ceea
ce ni se întâmplă acum a fost pregătit din timp, chiar din luna anterioară, pentru a înțelege,
descoperi sau pune în aplicare scopul vieții. Relația bună dintre Uranus și Luna neagră nu
este un unghi obișnuit. De asemenea, nici Saturn nu trece peste Coada Dragonului în
fiecare zi, ceea ce înseamnă că momentul de față este unul care ar trebui să ne trezească
la realitate, să ne arate care este menirea, unde vrem să ajungem și care sunt oamenii pe
care dorim să ni-i ținem aproape. Chiar dacă pentru unii acestea sunt simple șabloane,
pentru cel care caută adevărul, pentru omul care înțelege că perspectiva lucrurilor, după
cum se prezintă ele în momentul de față, este una destul de serioasă și nu putem privi decât
în față, schema aceasta reprezintă un veritabil duș rece. Relația bună dintre Uranus și Luna
neagră poate aduce omul comun în fața unei generozități ciudate. Unii ar putea fi tentați săși abandoneze vechiul loc de muncă și, pe baza unor previziuni care nu vor putea fi niciodată
împlinite, aceștia să facă niște schimbări fabuloase în viețile lor. Dar nu acesta este
elementul definitoriu al zilei de 23 iunie. Trecerea lui Saturn peste Coada Dragonului aduce
omul slab în punctul în care să facă o mare gafă, să spună lucruri în care nu a crezut
niciodată, dar în care au crezut cei răutăcioși, să facă fapte pe care nu le-ar face niciodată,
dar care au fost pentru cei răutăcioși elementele definitorii ale acestor persoane. Această
trecere a lui Saturn peste Coada Dragonului are asupra oamenilor slabi o putere teribilă ca
și cum li s-ar induce acestora cum să se comporte, cum să împlinească așteptările negative
ale celorlalți. Dacă în această zi Venus și Jupiter nu s-ar fi aflat într-o dispunere negativă nu
s-ar fi pus această condiție a pregătirii suplimentare, a patrimoniului, a averii pe care trebuie
să o aibă cel încercat acum. În absența acestor avuții, acestui patrimoniu lucrurile bune nu
pot supraviețui, prieteniile nu pot rămâne la fel, oamenii simpli nu pot rămâne la fel de simpli
și de reprezentativi pentru grupul de apartenență. Cel care crede că, greșind acum, va fi
iertat nu va face altceva decât să se adâncească și mai mult într-o mare eroare. Suntem
într-o perioadă destul de încărcată, mai ales că relațiile dintre zile ne vorbesc despre
temerile pe care nu le-am înțeles încă, despre dorințe de putere, de renunțare la acele reguli
care se schimbă prin efort, abțineri, post, considerând că numai în felul acesta reușim să
ajungem la această abilitate de care avem nevoie. Dacă în momentul acesta
corespondențele de dinamizare nu ne-ar fi îndreptat atenția către ziua de 25 iunie, cea
dominată de inițierea tranzitului Lunii prin zodia Berbec nu ne-am fi gândit că lucrurile
acestea speciale pe care urmărim să le consolidăm sunt de fapt expresia unor ambiții prea
mari, rezultatul unor atitudini mult prea impulsive. Având în vedere că tranzitele zilei sunt
deosebit de importante, nu putem să rămânem doar în sfera reacțiilor private. Unghiurile
acestea se adresează și relațiilor dintre oameni, dintre grupuri, ceea ce va face în momentul
acesta ca fiind unul destul de delicat prin care oamenii să ajungă să aibă o atitudine greșită
față de trecut. În felul acesta, unii vor ajunge să-și cultive plăceri stranii ce ar putea deveni
în viitor, nu foarte departe, ci chiar începând cu anul următor, exemple de cunoaștere.
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5:02 careu Lună-Jupiter
6:08 sextil Lună-Saturn
6:08 trigon Lună-Capul Dragonului
6:12 careu Lună-Venus
6:54 conjuncție Lună-Neptun
12:58 careu Venus-Neptun
14:15 sextil Lună-Pluton
20:20 trigon Lună-Marte

Careul Venus-Neptun, cel care se împlinește în mijlocul acestei zile și care a fost
activ și în celelalte zile ale acestei decade, dar și în ultimele zile ale decade anterioare, ne
spune cum anume ar trebui să valorificăm un privilegiu, un bun, cum anume să găsim drumul
corect, care sunt persoanele care merită atenția cuvenită. Această relație proastă ne arată
că pornim la drum cu stângul, că suntem recalcitranți, nemulțumiți de tot ceea ce se întâmplă
dar dacă facem un minimum de efort să ne calmăm, să ne liniștim ori să căutăm să
descoperim calitățile celorlalți vom vedea că toate celelalte se echilibrează de la sine.
Desigur, nu vorbim despre o eliberare amplă a destinului pentru că Axa Dragonului este
cumva
agasată
de
această
luptă
între
mesajele individuale și
cele
colective
(prin
planetele
echivalente),
între dorințele personale și
cele
colective
care
contravin
intereselor
individuale. Dacă ar fi să
privim dintr-un alt unghi
am fi tentați să credem că
momentul de față aduce o
oarecare
pasivitate.
Careul Venus-Neptun le
spune oamenilor că dacă
nu au bunurile pe care și le
doresc înseamnă că nu le
vor obține niciodată și ar
trebui să își vadă de
treabă, să se retragă. Nu
se retrag, dar motivul acesta ar putea să-i facă pe unii pasivi, indiferenți față de răspunsurile
celorlalți, incapabili să înțeleagă de ce anumite probleme sunt la un moment dat cei mai buni
profesori.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor înțelege că ecuația astrală a zilei de 24 iunie se referă la oamenii care înțeleg
foarte bine că rigorile evoluției spirituale nu sunt simple capricii, nu sunt ciudățenii ale rasei
umane, ci elemente specifice unei ființe care dorește să atingă un stadiu superior.
Referindu-ne strict la ceea ce se întâmpla acum, careul Venus-Neptun ne vorbește despre
greutatea cea mai mare despre care am crezut până acum că nu poate fi depășită, că
dincolo de ea nu există nimic și ajungem să conștientizăm că întâmplările de acum ne arată
doar că greșim, nu și soluția erorilor. În cuvinte mai simple, schema aceasta ne spune că
după un episod dramatic urmează altceva, nu neapărat la fel de dramatic, de amplu, cât o
altă solicitare care vine din partea unui om ce nu are habar despre ceea ce s-a întâmplat cu
cel de la care solicită. Un om profund va evalua reacțiile și va înțelege că solicitarea
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suplimentară nu vine din partea celui care o formulează, el fiind un simplu intermediar, ci
vine din partea unui mare profesor - Universul. Dacă universul consideră că putem face față
acestor provocări înseamnă că ne oferă și puterea necesară, doar trebuie să ne detașăm
de mânia care ne spune că limitele acestea nu pot fi depășite.
Lucrul acesta poate fi înțeles și prin intermediul corespondenților de consolidare sau
al celor de dinamizare. Pentru 24 iunie, ziua de 28 iunie este și corespondență de
dinamizare, dar și una de consolidare. De aceea avem nevoie să înțelegem că forma
aceasta de educație prin raportare la mesajele pe care le primim din partea universului este
ceva de neprețuit. 28 iunie ne aduce trigonul Soarelui cu Luna neagră, adică ne aduce
confortul binelui care nu trebuie tulburat.


2:09 trigon Lună-Mercur
5:35 Luna intră în zodia Berbec
9:37 trigon Lună-Junon
12:43 Ultimul pătrar
17:18 conjuncție Lună-Chiron

În dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Berbec și ne va întoarce la revolte
mai vechi. De această dată aceste revolte nu reprezintă un element conflictual, nici pentru
că Luna pe zodia Berbec are întotdeauna un mesaj original care trebuie impus, dar nici
pentru că în momentul de față se împlinește faza de Ultimul pătrar, adică ultimul careu
Soare-Lună din acest ciclu lunar. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin
faptul că mesajele pe care Luna din Pești le-a lansat au o remanență mult mai puternică
decât am crezut în zilele anterioare. Lucrul acesta îl înțelegem pentru că relațiile speciale
care există între zile, corespondențele pe care le-am tot invocat de la începutul anului și
până acum, ne spun că zilele de 23 și, respectiv, 26 iunie sunt corespondențe de
consolidare. Adică învățăm ceva din conflictele zilei de 23 iunie, acceptăm faptul că
întâmplările momentului, curajul de a ne spune propria opinie acum, la câteva zile de la
explozia ce s-a consumat pe 23, reprezintă învățătura de care avem nevoie, stabilitatea ori
confirmarea pe care situația prezentă o impune ca un etalon de bune practici.
Având în vedere că pentru momentul de față corespondențele de dinamizare își
îndreaptă atenția către ziua de 29 iunie, atunci când Luna va media tendința Nodurilor prin
Capul Dragonului, înțelegem că aceste elemente de consolidare ce se susțin pe înțelegerea
unor greșeli mai vechi, cele care au fost, la momentul respectiv, văzute ca fiind justificate și
tolerate, sunt de fapt profesori foarte buni care ne ajută să înțelegem că tot ceea ce poate fi
împărțit nu duce la sărăcire, nu duce la pierderi, nu sărăcește pe nimeni. Dacă această zi
nu și-ar fi încheiat mesajul astral prin conjuncția Lună-Chiron nu s-ar fi pus problema acestei
descoperiri spectaculoase. Conjuncția Lună-Chiron de acum îl face pe individ să fie văzut
ca un risipitor când dă, ca un compulsiv când adună, ca un necuviincios sau exploziv când
sfătuiește. În realitate, acest element astral accentuează o notă originală pe care am
neglijat-o recent pentru că altele erau mai importante. Dacă învățăm această lecție ajungem
să fim pregătiți pentru orice, dar după cum sunt legăturile dintre decade, putem ști că, la
minimum, ajungem să fim pregătiți pentru ceea ce se va consuma în ultimele două decade
ale lunii noiembrie. Atunci vom înțelege de ce demersurile de acum ne avantajează atât de
mult, de ce minciunile nu mai sunt tolerate, de ce puterea exemplului va rămâne în istorie,
în defavoarea câștigului de moment. Este posibil ca momentul de față să devină
reprezentativ în cazul oamenilor comuni prin anumite înțelegeri mai puțin corecte, prin
afacerile egale, prin compromisuri la care ajung pentru că li se pare că acesta este drumul
cel mai scurt. În realitate, ecuația astrală a zilei de 25 iunie nu are un drum mai scurt sau
mai lung, ci are un singur drum.
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16:17 trigon Lună-Jupiter
17:35 careu Lună-Saturn
17:40 careu Lună-Axa Dragonului

Ecuația astrală a zilei de 26 iunie ne vorbește despre atenția pe care trebuie să
acordăm defectelor de caracter. Nu este o zi proastă pentru că Luna trece prin careul cu
Saturn sau prin careul Axa Dragonului, ci una de atenție, de responsabilizare, un moment
în care rezultatele vin foarte ușor sau relativ ușor dacă îndeplinim această condiție a atenției.
Altfel, vom fi, după cum ne spune
trigonul Lună-Jupiter retrograd,
obsedați de dreptatea la care nu
vom avea acces niciodată, pe care
nu o vom putea atinge oricât de
mult am munci, oricât de mult efort
depunem. Ceea ce se întâmpla
acum, pe 26 iunie, pare să fie un
fel de rampă de lansare pentru că
ea se bazează mult pe experiența
zilei anterioare, deoarece 25 iunie
reprezintă, pentru momentul de
față,
o
corespondență
de
dinamizare. Relațiile complicate,
cele care se inflamează de la sine
ne atrag atenția că poate ar trebui
să le acordăm mai mult credit, să
le băgăm în seamă, să fim buni cu
oamenii
care
ne-au
greșit,
responsabili cu cei pe care-i avem
în grijă.
Oricât de permisivă ar fi
ecuația astrală a zilei de 26 iunie
nu ar trebui să uităm că ne aflăm
aproape toată ziua în fereastra
tranzitului lui Mercur pe ultimul
grad al zodiei Rac. De aici
înțelegem că există un anume
dramatism, există o rememorare a
unor întâmplări neplăcute pe care
nu trebuie să ne stabilizăm, ci să le
folosim pentru a ne ridica deasupra
propriei condiții, pentru a găsi cel
mai bun argument sau pentru a ne domoli sentimentele și a nu le lăsa să ne ducă spre o
zonă a hipersensibilității. Dacă îndeplinim această condiție vorbim despre o abundență,
despre recunoașterea unor merite, nu despre întârziere sau pedeapsă. De fiecare dată când
Luna trece prin careul cu Nodurile sale trăim un sentiment de respingere, de insatisfacție,
ca și cum obstacolul de acum nu se bazează deloc pe bogăția experiențelor anterioare, ci
doar pe recomandările celorlalți, cele care sunt, în multe din cazuri, doar răutăcioase, nu și
bine intenționate sau obiective. Pe această conjunctură apelul la inteligență este unul cât se
poate de frumos și numai așa reușim să înțelegem de ce anumite obiceiuri casnice,
personale, nu reprezintă decât un subterfugiu, evadarea dintr-o lume socială care ne
respinge. Cel care înțelege lucrurile acestea reușește să se ridice deasupra celorlalți fără
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să facă prea mare efort, fără să se consume, fără să se îmbolnăvească. Efortul este vizibil,
consumul, de asemenea, însă și rezultatele acestei zile vor fi pe măsură.


0:37 sextil Lună-Venus
1:41 careu Lună-Pluton
3:26 Mercur intră în zodia Leu
10:46 careu Lună-Marte
16:27 Luna intră în zodia Taur
17:18 careu Lună-Mercur
20:45 sextil Soare-Neptun
22:41 careu Lună-Junon
22:59 careuSoare-Chiron

În noaptea de 26 spre 27 iunie Mercur va intra pe zodia Leu, semn pe care îl va
tranzita într-un interval mult mai mare decât se întâmplă în cazul tranzitării altor semne
zodiacale. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că pe 8 iulie va
intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni, timp în care se va întoarce pe
zodia Rac, iar la mersul direct își va reveni pe 1 august apoi se va întoarce pe zodia Leu pe
11 august, semn pe care îl va părăsi pe 28 august. Această perioadă de aproximativ două
luni este una foarte lungă și obositoare pentru o planetă individuală obișnuită să aibă mesaje
scurte. Mesajele lungi ale planetei Mercur sunt întotdeauna susținute de alte astre, spre
exemplu
de
Uranus, octava
sa
superioară.
Acum, pe 27
iunie, Soarele se
va afla într-o
relație bună cu
Uranus, octava
superioară a lui
Mercur, dar se va
afla într-o relație
foarte proastă cu
Chiron, ceea ce
ne oferă doar
avantaje
de
moment,
doar
posibilitatea de a
ne combate o
ușoară neliniște.
Pe zodia Leu, Mercur nu are o expresie pozitivă, ci dimpotrivă. Asta înseamnă că prin relația
Soarelui, guvernatorul Leului, cu Uranus de pe zodia Taur, semnul căderii sale, ne aflăm în
fața unui paradox care ar putea să aducă puțină creativitate, însă doar celor care au învățat
de-a lungul vieții să-și găsească motive de bucurie, să nu se piardă atunci când dau de un
obstacol, să nu se rătăcească de cărarea cea bună. Din fericire, cea de a doua parte a zilei
de 27 iunie aduce această întoarcere către valori perene, tradiționale, puternice, aprobate
în timp, prin faptul că Luna va trece pe zodia Taur, semnul exaltări sale. Așadar, avem dea face cu o ipostază personală supradimensionată, confortabilă, expresivă, cea care
găsește pe zona publică o situație pe care nu o poate rezolva. Aici intervine Mercur de pe
zodia Leu, aici intervine presiunea orgoliului care trebuie să împlinească ceea ce nu a fost
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împlinit până acum din inhibiție, din prea multă constrângere ori din însușirea unei educații
bazată pe etichete și prejudecăți.
Având în vedere că ziua de 27 iunie are doar corespondențe de dinamizare, cele
care merg spre ziua de 23 iunie, când Saturn a trecut prin Coada Dragonului, înțelegem de
ce această presiunea orgoliului personal face trimitere la greșeli comunitare, la erori ale
națiunilor, la anateme, la etichete care au fost puse asupra unui grup prin interpretări corecte
sau eronate ale faptelor membrilor acestuia.


3:31 conjuncție Lună-Uranus
4:03 sextil Lună-Soare
4:10 sextil Lună-Lilith
5:56 Trigon Soare-Lilith

În dimineața acestei zile Soarele se va afla într-un trigon cu Luna neagră ceea ce
aduce un ușor disconfort față de un mesaj care ne-a fost în zilele anterioare destul de clar.
Nu putem fi foarte siguri că această calitate ar putea să ne ofere un avantaj, însă este un
moment foarte potrivit pentru a înțelege de ce oamenii mint, de ce se ascund, de ce își caută
circumstanțe atenuante de fiecare dată când consideră că au greșit, chiar dacă alte
persoane nu văd lucrul acesta. Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Taur
aceste elemente speciale ar putea să devină reprezentative pentru comportamentul pe care
un om cu putere de decizie îl va avea până spre finalul acestui an. Pentru această persoană
minciuna ar putea, nu doar să fie reprezentativă, ci foarte eficientă, prea înșelătoare, prea
ciudată pentru a-i permite mesagerului, celui în cauză, să iasă la lumină. Asta înseamnă că
28 iunie ne aduce în fața unor situații pe care vom încerca să le rezolvăm fiind categorici
sau prin dezinteres, prin respingere ori prin compromisuri de care nu ne-am fi atins altădată.
Având în vedere că momentul de față are atât o corespondență de consolidare, ci și una de
dinamizare orientată către ziua de 24 iunie, cea marcată de careul Venus-Neptun, orice
formă de eșec ne atrage atenția și ne face să ne simțim puternici prin negație. Pe 28 iunie
mult mai ușor oamenii se vor compara cu cei din jurul lor crezând că prin această raportare
reușesc să se ridice deasupra lor, să-i combată, să-i învingă sau să facă o alianță puternică,
durabilă cu oameni pe care i-am îndrăgit până acum din umbră. Există un factor de alegere
pe care îl putem citi din ecuația acestei zile și el vine din conjuncția Lună-Uranus, însă,
având în vedere poziția acestei planete pe zodia Taur, alegerile sunt limitate în funcție de
posibilitățile individului ori de gradul de satisfacție. Așadar, nu putem privi prea mult în viitor
pe baza achizițiilor acestei zile, însă putem înțelege clar de ce durerile sufletești ne duc spre
compromisuri, de ce lipsurile ne îndeamnă să mințim ori să facem un pas înapoi, să ne
desconsiderăm, să ne anulăm anumite calități.
Deși unii vor vorbi despre anumite desconsiderări pe baza unor fapte legate de
mișcare a valorilor, de comerț, de marketing, de economie, valorile momentului se bazează
foarte mult pe nota definitorie a grupului. Dacă până acum ne-am integrat într-un grup
preocupat de interese economice episodul de reușită de acum va veni doar prin acest mesaj,
nu altfel. Cel care va dori să se ridice deasupra propriei condiții, să își împlinească un ideal
ambițios, să rămână în memoria celorlalți prin calități, nu prin defecte, va avea nevoie să se
depărteze de minciună, indiferent cum alege ea să se manifeste acum. Minciuna are puterea
să facă acum o mare reprezentație ceea ce va însemna un mare dezavantaj pentru omul
care dorește să meargă mai departe cu conștiința împăcată.
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2:18 trigon Lună-Saturn
2:27 sextil Lună-Capul Dragonului
3:35 sextil Lună-Neptun
10:03 trigon Lună-Pluton
21:36 sextil Lună-Marte

În noaptea de 28 spre 29 iunie Luna se va afla într-o relație foarte bună cu Axa
Dragonului și, practic, va reuși să medieze tendința Nodurilor prin Capul Dragonului. Nu sunt
multe mesaje pozitive ce ar putea fi incluse în schema astrală de acum în așa fel încât să
sperăm că situația în care ne aflăm acum ar putea să se schimbe imediat. Sunt însă anumite
mesaje pe care le putem integra într-o schemă evolutivă și care fac trimitere la un factor de
transformare ce a venit spre noi la începutul acestui an. Relația bună pe care Luna o are
acum cu Pluton ne vorbește despre încurajări ce ne-au venit de atunci, de la începutul
anului, dar pe care, între timp, le-am cam uitat. Această uitare va fi argumentată acum prin
orgolii mai vechi la care am încercat de la începutul anului și până acum, prin mai multe
întâmplări specifice, să renunțăm. Luna pe zodia Taur (atracție către ceea ce este practic și
durabil) ne face responsabili de stabilitatea edificiului asupra căruia lucrăm. Asta înseamnă
că specialistul care nu este pregătit, constructorul care nu știe să ridice un pod, designerul
care nu înțelege combinațiile de culori și forme sunt invitați acum să dea explicații de ce
până acum s-au prezentat ca fiind specialiștii într-un domeniu, atotcunoscători și, până la
urmă, nu se pricep la nimic.
Corespondențele
de consolidare ne vorbesc
despre
mesaje
interesante pe care le
cunoaștem din ecuațiile
zilelor de 21 și, respectiv,
25 iunie. Devenim mai
puternici
sau
mai
rezistenți prin noile relații
sau
prin
cultivarea
creativității. Este foarte
posibil, cu Soarele pe
zodia Rac să ajungem la
concluzia că nu suntem
deocamdată
pregătiți
pentru ceea ce parcurgem
acum, pentru întâmplările
care se consumă în
momentul de față. Este
mai puțin important dacă
această impresie rămâne
în posteritate sau nu, dacă
ne rămâne activă în
memorie sau nu. Sensibilitatea n-a fost niciodată o problemă și persoanele care cred că își
rezolvă frustrările negând această latură a ființei nu fac decât să avantajeze torționarii. De
aceea, dinamizarea se va face prin vibrațiile zilei de 23 iunie, cea dominată de o presiune
astrală foarte mare. Fie că ne gândim la greșelile generațiilor, la păcatele tinereților, la
menirea pe care nu am reușit niciodată să o împlinim, fie că ne acordăm circumstanțe
atenuante pentru toate cele care ne sunt imputate, dacă dorim să rămânem echilibrați și cu
sufletul frumos nu avem de ce să acordă o importanță prea mare acestor elemente. Arătăm
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că suntem pregătiți pentru un mare episod al vieții dacă facem acele fapte care nu cer
explicații suplimentare, care sunt înțelese de la sine. Dacă ni se pare că lucrurile sunt prea
dificile, greu de rezolvat sau de înțeles atunci să căutăm compania oamenilor pe care i-am
admirat pentru a ne liniști, pentru a ne înnobila. Nu se știe dacă vom lega cu aceste
persoane o frumoasă prietenie, o colaborare de durată, însă în mod sigur presiunea
momentului îi va face pe acești oameni să se comporte în așa fel încât dacă acolo în destin
există ceva scris, abia imperceptibil, se va putea împlini.


0:08 Luna intră în zodia Gemeni
3:47 sextil Lună-Mercur
7:54 sextil Lună-Junon
10:35 sextil Lună-Chiron
11:29 careu Lună-Lilith

Ultima zi a lunii iunie ne aduce Luna în tranzit pe primul sector al zodiei Gemeni și
împlinirea a trei unghiuri pozitive cu planetele care se află acum în tranzit prin zodii de foc,
dar și un careu cu Luna neagră. Ceea ce primim pe ultima zi a lunii iunie este un mesaj
ciudat, pe alocuri chiar lipsit de înțeles, de logică. Din această cauză mulți oameni vor
considera că trebuie acum să facă un sacrificiu pentru ceea ce vor să primească, pentru
bunurile pe care le-au cerut în ultimele luni și nu le-au primit, pentru avantajele pe care le
consider absolut necesare creșterii și dezvoltării lor. Pentru unii, ultima zi a lunii iunie devine
un episod în care au demonstrat ceva, cunoștințele pe care le dețin ori absența lor, puterea
pe care au tot spus că o dețin ori absența ei, creativitatea ce ar putea să-i scoată pe unii din
depresie ori absența ei. Chiar dacă Luna se află acum într-o dispunere foarte bună cu
planetele de pe zodiile de foc, presiunea pusă de legăturile pe care această decadă le are
cu ultimele două decade ale lunii noiembrie mențin și de această dată o inversiune, cea care
a fost prezentă foarte mult în ultimele zile. Dacă vorbim de progres atunci trebuie să ne
amintim acum de furtuna teribilă a acestei decade, de lucrurile simple care erau atât de
simple încât, vorba poetului, au devenit de neînțeles, de situațiile care ne îndemnau la
sacrificii, la renunțare deci și ni se părea că totul în jurul nostru că toată lumea are ceva de
câștigat. Ecuația astrală a momentului aduce o teribilă concentrare de forțe, în special a
celor individuale, grupând planetele individuale pe un sector de cerc foarte strâns, practic
de la Lună până la Mercur, astrele împlinesc în noaptea de 29 spre 30 iunie un sextil.
Așadar, avem de-a face în momentul de față cu o mare determinare, cu o putere teribilă, cu
o concentrare de forțe personale așa cum nu am mai întâlnit de mult timp, dar care se va
putea exprima doar dacă forța socială nu are o altă agendă, un alt țel. Această concentrare
de forțe va avea nevoie de răspunsul social, de un cadru public adecvat în așa fel încât să
nu se pună problema luptei, a curajului, a confruntărilor pentru că Marte de pe ultimul grad
al zodiei Rac ar putea să le facă multora surprize neplăcute. Cadru social adecvat îndeplinirii
unui ideal personal reprezintă condiția principală ca ultima zi a lunii iunie să nu transforme
tot progresul de până acum într-o ruină care să trezească celorlalți admirație. Ruinele sunt
folositoare doar în muzee sau dacă ele însele sunt muzee. Viața unui om trebuie trăită, nu
așezată într-un muzeu atât timp cât omul este viu. De aici înțelegem că ieșirile de acum ar
putea să îi facă pe unii să creadă că și-au cam încheiat rostul în această viață și ar cam
trebui să plece. Cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem acum, la finalul lunii iunie,
este să nu investigăm noile probleme ca și cum le cunoaștem deja. Ceea ce ni se prezintă
acum ca fiind o problemă nouă provine dintr-o perioadă obscură a vieții sau se află într-o
mare nebuloasă.
A treia decadă a lunii iunie ne aduce în fața unor evenimente astrale importante
pentru anul acesta pentru că ne-au prezentat mesajul lor de independență ori de revoltă. A
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trebuit să trecem prin rigorile unui nou mod de interacțiune după cum ne spune noua poziție
a lui Junon în pe zodia Leu, dar și să conștientizăm că păcatele tinereților nu sunt simple
episoade demne de pus într-un muzeu, ci factori care au contribuit la ceea ce suntem în
momentul de față. Unul dintre cele mai dificile episoade astrale ale acestei decade este cel
care se consumă pe 23 iunie, adică trecerea lui Saturn peste Coada Dragonului, moment în
care ne cuprinde o atât de mare tristețe că nu am împlinit ceea ce trebuie încât ni se pare
că traseul pe care trebuie să-l parcurgem de acum încolo este complet inutil. Vor ieși din
această schemă oamenii care au reușit până acum să își țină aproape ceea ce este viu.
Conform vibrațiilor personale, „viul” poate fi un ideal care se finalizează cu noul statut social,
o afacere care aduce un spor material substanțial, oameni dragi care să ne reamintească
de viață. În absența acestor realizări vorbim despre schimbări dușmănoase, despre acuzații
care nu au nicio legătură cu realitatea, dar și despre reacții impresionante, ample, extrem
de vizibile ale celui care a fost până acum considerat slab. Lucrul acesta îl vom vedea spre
sfârșitul acestei decade când planetele individuale se vor grupa pe un sector de zodiac
foarte restrâns. Pentru acești oameni dificili condiția tranzitorie va deveni o condiție
generală. Pentru toți ceilalți, va fi o simplă suită de întâmplări care nu poate modifica statutul
minunat pe care îl are un om echilibrat.
Așadar, luna iunie ne-a vorbit despre lucrurile inutile pe care trebuie să le lăsăm în
urmă. Am spus de multe ori în analizele pe care le facem aici, că situațiile acestea
dăunătoare au o rădăcină puternică în structura emoțională. Am înțeles lucrul acesta prin
faptul că acum Marte a împlinit o nouă etapă a tranzitului său prin zodia Rac, semn care
reprezintă un fel de penitență, fiind considerat o veritabilă cădere pentru această planetă.
Oamenii puternici au avut ocazia să vadă, dincolo de toate problemele pe care le-am parcurs
de-a lungul acestei luni, noi teritorii. Pe baza acestor observații unii se regrupează, adică se
detașează de o anumită condiție tranzitorie, se detașează de invidie, de curiozitățile
bolnăvicioase și merg mai departe într-un mod foarte simplu. Pentru acești oameni
momentul de față nu poate împlini deviza generală a anului 2019, cea care ne vorbește
despre segmentare. Cel care înțelege că faptele rele sunt pedepsite în orice condiție, vizibile
indiferent cât de obtuză este viziunea celor cu care interacționează, vor ști că situațiile
asemănătoare celor pe care le-am parcurs acum duc spre o reconfigurare sau spre o
regrupare a segmentelor ce au apărut în urma distrugerilor anterioare. Pentru acești oameni
luna iunie reprezintă una dintre cele mai frumoase și minunate luni ale anului 2019.
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RESUSCITARE. SEMINȚIILE SUNT
REDESCOPERITE DUPĂ ORIGINI IGNORATE
ALTĂDATĂ.
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Evenimentele astrale ale lunii iulie se adresează mai curând unei dimensiuni
personale, la fel cum se va întâmpla și cu luna august. Acum ne trezim în fața unei probleme
care trebuie soluționată destul de repede, care ne trezește dintr-o oarecare amorțeală, fie
pentru că ni se pare că forța căreia ar trebui să-i facem față este prea dominatoare, fie
pentru că adevărurile pe care le aflăm sunt absolut șocante. În primul rând, resuscitarea,
unul din elementele definitorii ale acestei luni, ne spune că ne aflăm pe finalul unui drum.
Nu avem altă soluție decât să ne trezim la realitate, să ducem mai departe un proiect care
fără ajutorul nostru ar muri. Lucrând în această direcție ne va veni foarte ușor să înțelegem
că multe din problemele de acum, fie că sunt de conștiință sau probleme concrete, de
mândrie, de patrimoniu, de familie, sunt legate de probleme similare pe care le-au avut alții
care s-a ocupat de aceste demersuri înaintea noastră sau pe care le-au avut înaintașii noștri.
Și de această dată, în anumite situații, această călătorie în trecut va crea sentimente
revoltătoare, poate chiar discriminatorii, dar nu sunt atât de periculoase precum au fost
unele pe care le-am parcurs în prima jumătate a anului. Greul acestei luni poate fi ușor
diminuat dacă privim aceste episoade de revoltă cu mai multă atenție. Poate, pe alte
conjuncturi, atenția nu ar fi fost suficientă. Acum, da!
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Decada I (1-10 iulie 2019)
Pași greșiți. Reguli apreciate după asocieri. Criterii acceptate doar
după viteza dezvoltării. Forțele dominante se influențează
reciproc. Finalul unui drum încercat. Viteză care avantajează un
individ.

DECADA NR. 19
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

18

21-30 iunie

Reper negativ

1

1-10 ianuaraie

IULIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
6, 9
1
2, 3, 8
1, 6, 8, 9
2
3, 9
1, 2, 5, 7
3
4, 5
3
4
5, 9
3, 4, 9
5
3, 8
6
1, 2
7
3, 8
1, 5, 7
8
2
2, 4
9
1, 5
10
2

Judecată. Facem apel la o educație primită de la cei dragi. Exemplele personale ne ajută să
ne coordonam. Naivitatea este folosită scump. Ceea ce este important trebuie să nu provoace, ci doar
să ajute. Omul răzbunător pierde. Prea multe orgolii. Discuții despre lucruri lipsite de importanță.
Urmărim să fii convingător, dar nu știm cum să facem lucrul acesta. Miza nu este puterea, ci sănătatea
și echilibrul. Se stabilește un preț pentru liniște. Subiectivitatea pare interesantă, dar ea trebuie
abordată cu potență și în salturi. Respect. Atenție pe detalii. Educația este importantă. Informațiile
despre bogăție nu sunt atât de importante precum sunt informațiile despre emoție, creativitate și
educație. Prea multă duritate nu ne ajută să ne clarificăm marile probleme. Amuzament. Superioritate.
Educație precară. Facem apel la impulsivitate. Un eveniment privit ca un accident ne încurajează să
abordăm relațiile cu ceilalți dintr-o altă perspectivă. Condiționare. Iritare. Componenta intelectuală
este defavorizată. Atenție pe detalii. Nesiguranță. Descoperire care ne pune în dificultate. Viața
socială este importantă tocmai pentru că este imprevizibilă. Ne facem planuri de vacanță. Dominarea
arată o problemă de tactică. Revoltă. Obișnuință în accepta problemele celorlalți se transformă în
frustrare. Modificarea unui comportament. Reușită. Descoperii care nu ne avantajează. Ne punem
problema unui progres fără anii corect atitudinea. Senzualitate ciudată. Cerințele sociale se modifică.
Rezolvările ne ajută să avem încredere în metodă. Educația ne salvează din orice încurcătură.
Progresul este discutat pentru a ieșit din confuzie. Nu suntem vinovați pentru greșelile celorlalți.
Plăceri ciudate. Decizii complicate. Prin cultura reușim să facem diferența între problema și soluție.
Risipă. Inventăm motive pentru a ne eschiva regresie spirituală. Atracție către ceea ce este
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convențional sau încearcă discernământul. Omul slab este aspru. Omul profund este modest. Ceea ce
este greșit ne ajută să trecem dincolo de obstacole. Obstacolele sunt mari, dar realizări compensează
toată suferința. Absența credinței este privită ca o pedeapsă. Se caută un numitor comun. Ceea ce este
concludent trebuie să ne lămurească mult mai bine. Pericolul este depășit ușor. Competiție. Grija că
mesajul nu este înțeles ne îndeamnă să luăm decizii față de relații toxice, curățenie, independența.
Prima decadă a lunii iulie aduce chiar de la începutul ei trecerea lui Marte pe zodia
Leu, semn că ne întoarcem la gânduri puternice, de mândrie, la certitudinea puteri, dar și la
acea încredere care ne va face să ne comportăm greșit cu cei care nu au fost corecți în
prima jumătate a anului. Această decadă nu este una de sancțiune, nu este una de
pedeapsă, ci mai curând una de conștientizare. Reperele acestei decade vor face o sinteză
interesantă a primei jumătăți a anului în curs pentru că se va lua în sens pozitiv experiența
decadei anterioare, ultima a lunii iunie, iar ca reper negativ prima decadă a anului, cea care
adus trecerea lui Marte pe zodia Berbec și a provocat atâtea furtuni. Nu trebuie să ne grăbim
în a trage concluzii. Nu se schimbă regulile, nu se schimba asociații, adică, nu se schimbă
prea multe prin această predispoziție, ci mai curând se consolidează. Cel care are impresia
că viteza de lucru se modifică nu ar trebui să creadă că lucrul acesta duce în mod rapid la
modificări în organigrama de lucru, în tipul de colaborare pe care trebuie să-l avem de acum
încolo cu cei din jur, nu trebuie să creadă că fac schimbări în casă. Această decadă este
marcată doar de anumite forțe care încearcă să se domine reciproc, pentru că pe segmentul
pe care activează sunt la fel.


6:02 opoziție Lună-Jupiter
8:59 careu Lună-Neptun

Prima zi acestei luni aduce două unghiuri pe care Luna le împlinește cu Jupiter și
Neptun, ambele negative. Chiar dacă ni se pare că zona aceasta în care vom activa în prima
zi a lunii iulie este marcată doar de direcțiile impuse de unghiuri, vom vedea că nu este așa.
Chiar de acum intervin anumite sinteze, anumite concluzii la care am ajuns în decada
anterioară, dar și faptul că Marte se află pe ultimul grad al zodiei Rac, urmând ca în noaptea
de 1 spre 2 iulie să treacă pe zodia Leu, unde va sta până pe 18 august. Tranzitul lui Marte
pe zodia Leu este unul normal ca durată, însă va avea și anumite particularități în funcție de
unghiurile pe care această planetă le va împlini și pe care le vom aborda la momentul
respectiv.
Particularitatea primei zile a lunii iulie face trimitere la o judecată greșită. Unii
apelează la această judecată greșit pentru că au impresia că educația lor este superioară
celorlalte și aleg să și-o dovedească impunând propriile opinii celorlalți. Toată această
duritate ne vorbește și despre lucruri pe care nu le-am învățat, despre o naivitate pe care,
din cauza tensiunilor de acum, nu o mai putem ascunde. Așadar, cel care se răzbună acum
nu a învățat corect cum este să trăiască în armonie cu ceilalți.
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Corespondențele acestei zile ne avertizează însă că implicațiile mesajelor astrale de
acum sunt mult mai mari. Corespondențele de consolidare ne îndreaptă atenția către
mesajele pe care le vom parcurge în zilele de 6 și de 9 iulie, atunci când Luna își va iniția
tranzitul sau prin zodia Fecioară sau când Chiron va intra în mers retrograd și Soarele va
împlinii opoziția perfectă cu Saturn. Corespondențele de dinamizare sunt, însă, mai
generoase, ele fac trimitere la următoarele două zile, dar și către ziua de 8 iulie, cea care
aduce inițierea deplasării retrograde a lui Mercur. Pare să fie un fel de competiție între ceea
ce așezăm la bază, sentimente, păstrăm pentru momente mai delicate și ceea ce suntem
dispuși să facem de dragul unor capricii pentru că așa simțim. Așadar momentul de față,
care anticipează atât
trecerea lui Marte pe
zodia Leu cât și
inițierea deplasării lor
retrograde
a
asteroidului Chiron,
dar și a lui Mercur,
ridică
acum
o
problemă
de
autocontrol care nu
poate fi înțeleasă pe
deplin dacă nu există
un istoric în sensul
acesta.
Unii
vor
spune că în prima zi
a lunii iulie este
încordată pentru că
Luna este cumva
certată cu Jupiter și cu Neptun. În realitate, legăturile care există între zile, în funcție de
mesajul pe care fiecare moment îl are în cadrul decadei, ne arată că ne confruntăm acum
cu o formă de lăcomie pe care încercăm să-l ascundem invocând anumite episoade marcate
de nedreptate, fie că aceasta este la adresa altora și poate stăm pentru că nu ne-ar face
plăcere să fim în locul victimelor, fie că aceasta nu ne este direct adresată. Cea mai mare
greșeală a momentului este răzbunarea.


0:47 conjuncție Lună-Venus
2:19 Marte intră în zodia Leu
4:21 Luna intră în zodia Rac
14:19 careu Lună-Chiron
14:23 sextil Lună-Uranus
15:33 trigon Lună-Lilith
22:15 Lună nouă

Trecerea lui Marte pe zodia Leu și, la câteva ore distanță, am Lunii pe zodia Rac,
aduce acestei zile o mare contradicție. Marte pe zodia Leu le vorbește oamenilor despre
acele întâmplări care trebuie să îi prezinte față de comunitate ca fiind ființe remarcabile,
despre acea mândrie pe care un om superior o respinge, o alungă, o refuză. De partea
cealaltă, Luna pe zodia Rac arată că toată această mândrie creează contradicții teribile
atunci când se pune problema ca lucrurile simple să rămână așa, emoțiile să nu fie neapărat
demonstrative, explicate ori încadrate în niște reguli. Schema aceasta a zilei de 2 iulie nu ar
fi atât de dificilă dacă nu ar face parte din ultimele rămășițe ale vechiului centru de putere.
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Ultimul aspect al acestei zile este conjuncția Soarelui cu Luna, adică împlinirea fazei de
Lună nouă care presupune inițierea unui nou ciclul lunar, cel care va aduce noi direcții pentru
următoarele aproximativ patru săptămâni.
Așadar, a doua zi a lunii iulie ne vorbește despre orgoliu pe care ar trebui să-l urmărim
cu foarte mare atenție, pentru că există o mare miză, există situații pe care nu le-am luat în
calcul, există orgolii care s-au ascuns în spatele bunelor intenții. Corespondențele de
consolidare ne atrag atenția că această problemă a orgoliilor va fi abordată și în zilele de 6,
de 8 și de 9 iulie, la fel cum a fost abordată și în ziua anterioară. În comparație cu ceea ce
vom experimenta în zilele de 8 și de 9 iulie, ceea ce s-a întâmplat în ziua anterioară este un
fel de parfum. Pe 8 iulie Mercur își va iniția deplasarea retrogradă de pe zodia Leu care va
dura aproximativ 3 săptămâni, iar în ziua următoare, pe 9 iulie, Chiron va intra în deplasare
retrogradă. Așadar, cel care este profund și atent la fenomenul social va ști că trecerea lui
Marte pe zodia Leu, prin aceste corespondență de consolidare este în mare parte un fel de
avertizare, nu referitor la ceea ce urmează să se întâmple pe spațiul public, cât referitor la
ceea ce individul trăiește cu el însuși, referitor la sinceritatea pe care o are față de propria
persoană. Lucrul acesta devine mult mai clar prin corespondențele de dinamizare, cele care
ne îndreaptă atenția către schemele astrale aferente zilelor de 3 și, respectiv, 9 iulie. Dacă
retrogradarea lui Mercur, adică experimentarea unor probleme de comunicare, de înțelegere
ori de adaptare, reprezintă o mare problemă a acestei perioade, retrogradarea lui Chiron,
conform schemei de acum, nu aduce o problemă pe care să nu o putem rezolva. Așadar,
teama că responsabilitățile de acum, cele formulate în a doua parte a zilei sau cele pe care
ni le închipuim au nevoie să facă trimitere la un etalon de putere, la realizările bune ale
celorlalți, nu doar la ceea ce știm noi că trebuie împlinit acum.


9:58 opoziție Lună-Saturn
10:15 conjuncție Lună-Capul Dragonului
11:37 trigon Lună-Neptun
12:38 trigon Chiron-Junon
15:39 careu Uranus-Junon
17:22 opoziție Lună-Pluton
18:17 Venus intră în zodia Rac

Ecuația astrală a zilei de 3 iulie ne vorbește despre responsabilitate însă o face întrun mod neașteptat. Presiunea momentului este acum orientată către relațiile bazate pe
orgoliu, pe realizări sociale,
pe mândrie sau pe putere.
Ele sunt acum și bune și rele,
adică și pozitive și negative,
elementul
acesta
fiind
definitoriu pentru schema
astrală a momentului care îl
bulversează pe cel în cauză
și îl face să se comporte
altfel. Dacă relația bună
dintre Chiron și Junon ne
vorbește despre prieteniile
care ne duc la reușită,
conflictul dintre Junon și
Uranus, nu ne permite să
vedem care sunt calitățile pe
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care trebuie să le folosim pentru a ajunge la acest nivel. Toată această situație se
desfășoară având în fundal planeta Venus pe ultimul grad al zodiei Gemeni, adică un
element astral important pentru dimensiunea personală prea mult preocupată de ambalaje,
de cuvânt, de ceea ce este la suprafață, de ceea ce strălucește. Lucrurile sunt delicate,
adică suntem îndemnați să fim foarte responsabili și pentru că în a doua parte a zilei Luna
va trece prin opoziția cu Pluton retrograd. Dacă suntem prea sigur pe adevărul pe care îl
știm ajungem să devenim prea duri cu cei sensibili care nu au apucat să treacă prin etapele
prin care am trecut pentru a ajunge și la concluziile care ne sunt nouă în momentul de față
foarte clare. Această opoziție între Lună și Pluton indică agresiunea momentului, adică un
factor general la care aderă fără să pun întrebări. Corelațiile acestei zile ne vorbesc despre
o dinamizare impusă de zilele de 4 și, respectiv, 5 iunie. Atunci Luna se va afla pe zodia
Leu și va urmări să scoată în evidență elementele reale de superioritate, nu cele false ori
cele bazate pe drame personale, așa cum se întâmplă în momentul de față.
Un alt element important al zilei de 3 iulie face trimitere la prieteniile triste. Dacă
înțelegem de ce anumite situații personale, anumite trăiri, conjuncturi au fost anulate pentru
că protagoniștilor au avut alte atitudini se întâmplă pentru că ne este oferit accesul la
înțelegere. Cei mai mulți oameni nu vor fi interesați de lucrul acesta, adică nu se va pune
problema ca întâmplările negative să fie privite cu această maturitate. Înțelegerea
momentului nu este susținută de poziția planetei Venus pe ultimul grad al zodiei Gemeni, ci
de mesajul interesant care vine din zodia Săgetător, semn tranzitat în continuare de planeta
Jupiter. Pe 5 iulie, una din cele două zile de dinamizare, Jupiter se va afla într-un trigon cu
Luna, cea care acum participă la tot acest conflict de interese, la toată această nemulțumire.
De aici înțelegem că iluzia de acum, cea care spune celui nedreptățit că trebuie să-și caute
drepturile își va găsi un răspuns interesant peste două zile, pe 5 iulie, atunci când va
descoperi un adevăr care acum este ascuns. Asta înseamnă că persoanele care doresc să
nu se compromită, vor fi mult mai atente la tensiunile și la promisiunile de acum.


6:18 Luna intră în zodia Leu
8:39 conjuncție Lună-Marte
12:47 conjuncție Lună-Mercur
16:01 trigon Lună-Chiron
16:10 careu Lună-Uranus
16:56 conjuncție Lună-Junon

În dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Leu și va avea de împlinit de-a lungul
acestei zile câteva unghiuri cu planetele care se află în continuare în tranzit prin acest semn,
dar și cu altele care se află în Berbec sau pe Taur. Vorbim, așadar, în momentul de față
despre superioritate, despre o educație pe care trebuie să o corectăm, despre anumite
indecențe, mai mult de natură comportamentală decât ideologică, pe care dorim să le
evidențiem pentru că, în zilele următoare, ne propunem să le criticăm. Așadar, momentul
de față ne aduce în fața unei critici care ne spune când suntem disponibili și când nu, când
avem mai multă putere, și când suntem slăbiți, când răspundem frumos unui factor de
transformare și când devenim persoane capricioase. Dacă celelalte zile ale săptămânii au
fost foarte interesante în privința mesajului pe care l-am lansat, cea de față aduce ușoară
confuzie. În privința conflictelor, lucrurile sunt clare, dar nu sunt clare în privința situațiilor
comune, obișnuite, banale. Având în vedere că momentul de față nu aduce unghiuri majore
împlinite între planete cu deplasare lentă, momentul de față pare să fie mult mai sensibil
față de dimensiunea personală decât celelalte. De aici înțelegem că aceste corelații
interesante care există între zile și care ne recomandă să medităm asupra a ceea ce s-a
întâmplat în ziua anterioară reprezintă o mare bogăție pe care ar trebui să o valorificăm așa
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cum trebuie. Altfel, vom deveni amuzanți, interesanți, puternici sau persoane ce sunt ușor
de lăudat, dar care nu sunt capabile să lase în urmă ceva important. Înțelegem lucrul acesta
din corespondențele de dinamizare, cele care ne îndreaptă atenția către ziua următoare,
cea care aduce un moment de conștientizare sau poate chiar unul de dreptate ce trebuie
neapărat să fie corelat cu ecuația astrală dinamică și obositoare a zilei de 9 iulie, cea care
ne spune că ne putem descurca fără un ajutor subtil, fără Dumnezeu, fără credință. De aici
înțelegem că momentul de relaxare a zilei de 4 iulie ar putea să fie pentru omul care are
mult de lucru un fel de răscoală, de nebunie, ca atunci când ne revoltăm împotriva omului
care ne-a ajutat și care dorește să ne ajute în continuare cel mai mult. Având în vedere că
în a doua parte a zilei Luna trebuie să treacă prin careul cu Uranus este clar că momentul
de față ne va fi accesibil prin tensiune, nesiguranță sau infidelitate. Dar noi, pentru că
studiem astrologia, nu suntem simpli consumatori ai unor previziune astrale, știm că lucrurile
acestea care ne irită lasă urme pe structura emoțională sau pe cea fizică. Scopul acestei
zile, după cum ne sugerează și corespondențele momentului, nu este acesta.


9:24 trigon Lună-Jupiter

Momentul zilei de 5 iulie ne aduce în fața unor probleme foarte mari. Unele vor fi
definite de rușine, altele de orgoliu, altele de acea putere pe care nu am putut să o
demonstrăm până acum. Toate acestea cer o dreptate pe care să fixăm puternică în
conștiința individuală sau să scriem pe hârtie și care să rămână un fel de act, de lege. Chiar
dacă ziua de 5 iulie aduce doar împlinirea trigonului Lună-Jupiter, aspect care se va împlini
în dimineața acestei zile, corelațiile care există între zile, atât cele de consolidare cât și cele

de dinamizare, fac din momentul de față unul de o importanță foarte mare. Se pare că acest
gând de justiție, prin argumentul pe care-l invocă, prin puterea la care face trimitere, prin
ceea ce ar trebui să se obțină prin această acțiune în forță cere mai multă responsabilitate
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decât pare la prima vedere. Ziua de 5 iulie are drept corespondență de consolidare zilele de
3 , 4 și, respectiv, 9 iulie. Așadar, avem nevoie să înțelegem de ce schemele vechi nu mai
sunt de actualitate, de ce prieteniile noi trebuie explorate, respectate sau tratate ca atare
pentru că nu mai așa reușim să lăsăm în urmă conflictele vechi, cele care s-au construit pe
vechile prietenii care nu au fost așa cum le-am gândit. Schimbarea impusă recent cere
această abordare care ne poate duce mult mai departe decât credeam. În felul acesta,
înțelegem de ce pentru mijlocul acestei decade ziua de 3 iulie este și un reper de
consolidare, dar și unul de dinamizare. În mod sigur, până și pentru omul obișnuit, ziua de
3 iulie va avea asupra întregii decade o greutate aparte. Ceea ce se decide acum, în mijlocul
acestei decade va fi foarte clar că reprezintă rodul unor eforturi care au fost făcute de la
începutul perioadei. Chiar dacă Luna împlinește în această zi un singur unghi, implicațiile
acestor decizii asupra vieții sociale sunt unele foarte mari și tocmai de aceea nu trebuie să
lăsăm elementele imprevizibile să decidă în locul nostru. Venus, abia intrată pe zodia Rac,
și oamenii sunt interesați de noi relații sau să pună relațiile vechi pe noi baze. Ar trebui în
momentul acesta să fim atenți la anumite elemente de detaliu, așa cum poate nu am fost în
ziua anterioară pentru că, altfel, anumite persoane dominatoare ar putea să se folosească
de această înclinație către sensibilitate impusă de trecerea lui Venus pe zodia Rac, pentru
a obține avantaje în defavoarea noastră. Pentru a evada din toată această schemă unii își
vor face planuri de vacanță, însă momentul acesta nu este unul foarte inspirat în această
privință.


7:26 Luna intră în zodia Fecioară
13:01 sextil Lună-Venus
17:24 trigon Lună-Uranus
19:07 opoziție Lună-Lilith

În dimineața acestei zile Luna va trece pe zodia Fecioară și va avea de împlinit 3
unghiuri, două bune cu Venus și Uranus, dar și unul rău cu Luna neagră. Momentul acesta
nu are o corespondență de consolidare pentru că schema zilei de 6 iulie a fost invocată ca
fiind un element de consolidare în primele două zile ale lunii iulie. Momentul acesta ni se va
părea unul de rătăcire, dar ar trebui să fim atenți, echilibrați, poate chiar circumspecți, să nu
credem tot ceea ce ni se spune, să nu supărăm oamenii pe care i-am văzut anterior că
atunci când se desfășoară distrug tot, să nu ne dezvăluim. Chiar dacă această zi de 6 iulie
are doar corespondențe de dinamizare, acesta făcând trimitere către începutul decadei
marcat de o anumită tensiune sau de schimbări, cele care nu au mai putut fi împlinite pentru
că s-au consumat pe finalul ciclului lunar ce era atunci în curs, lucrurile bune se pot stabiliza
prin interiorizare. Faptul că beneficiem de o relație bună dintre Lună și Uranus înseamnă
pentru omul comun o mai bună organizare a timpului sau a bunurilor, dar pentru cel care
lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală este o
dovadă de progres, una profundă, activă care îl ajută să identifice minciunile celorlalți pentru
a se proteja de ele. Acești oameni educați, profunzi și sensibil nu vor trăi ziua de 6 iulie cu
teama de singurătate ci doar cu grija că un moment de neatenție ar putea să le modifice
comportamentul. Acest moment de neatenție, privit cu grijă, cu teamă, este susținut din
punct de vedere astral de opoziția Lunii cu Luna neagră, aspect care se va consuma în a
doua parte a zilei. Asta înseamnă că în prima parte a zilei amintirea a ceea ce s-a consumat
la începutul decadei ne oferă motive de reușită, de conștientizare ori ne încurajează să ne
stabilim un proiect nou, unul de studiu, de interacțiune, care ne va ajuta până la finalul
acestui an, nu doar să ne facem prieteni noi, ci să devenim, noi, la rândul nostru, prieteni
buni, preferați și puternici pentru cei din jur.
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Dacă aceste persoane, care se află în căutarea adevărului propriu, sunt la începutul
traseului, atunci vorbim de oameni care pot fi până la urmă păcăliți pentru că minciuna are
acum înțelesuri foarte ciudate, iar rezultatul duce către o adâncire în singurătate ori către
accentuarea sensibilității care îi va face pe acești oameni să refuze interacțiunile pe viitor.
Dacă va consulta aceste previziune astrale vor înțelege că primele două zile ale acestei
decade au o greutate teribilă în a ne stabili anumite repere bune și nu avem de ce să
preluăm din acele experiențe doar orgoliile. Nu avem de ce să ne amintim de atunci doar
ceea ce-a fost trist, apăsător s-au încărcat de durere. Așa ajungem să înțelegem că dacă
ne separăm de ambițiile care au fost justificate de conjuncturile astrale de pe vremuri, ne
putem bucura și de lucruri frumoase sau poate chiar de reușite, așa cum ne spun unghiurile
care se împlinesc până spre seara acestei zile. Altfel, devenim victimele minciunilor pentru
că singuri am ales să coborâm ștacheta, singuri am ales să devenim victime.


7:51 sextil Lună-Soare
10:22 careu Lună-Jupiter
12:06 trigon Lună-Saturn
12:31 sextil Lună-Capul Dragonului
14:12 opoziție Lună-Neptun
19:51 trigon Lună-Pluton

Luna va parcurge acum ultimul sector al zodiei Fecioară și va avea, în consecință, o
relație foarte bună cu Axa Dragonului. De asemenea, va fi într-o relație bună și cu planetele
din Capricorn, dar nu va reuși să vină cu o soluție practică la problemele pe care le avem în
momentul de față. Asta înseamnă că opoziția cu Neptun, cel care se va împlinii în mijlocul
acestei zile, accentuează confuzia pe care am trăit-o în zilele anterioare Și care a făcut
referire la anumite lipsuri de factură materială sau la afectarea stării de sănătate. Cei care
lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor resimții
în mijlocul acestei zile o scăderea tonusului, a vitalității, întoarcerea la frământări mai vechi
care se vor stinge cu cât se vor apropia de sfârșitul zilei. Corespondențele acestei zile arată
că momentul de față, prin golul de energie pe care ni-l aduce, dar și prin momentele de
conștientizare ale unor frământări mai vechi, ne pregătește pentru frământări și mai lungi,
adică pentru perioada de retrogradarea lui Mercur care va debuta în noaptea de 7 spre 8
iulie. În plus, momentul în care Venus a trecut pe ultimul grad al zodiei Gemeni, apoi a
schimbat zodia, trecând în Rac, reprezintă un alt instrument de lucru care ne avertizează că
nu avem de ce să interpretăm greșit secvența de acum, adică nu avem de ce să considerăm
că ea reprezintă altceva decât pregătirea în fața unei perioade care ne va solicita. De altfel,
acesta este și principalul motiv pentru care momentul de față nu ne impune să ne
consolidăm pe o anumită direcție, ci doar să ne pregătim pentru altele. Mulți, obișnuiți cu
aceste instrumente de lucru, vor observa astăzi că li se slăbește intuiția, că li se accentuează
o anume confuzie, dar mai mult se tem că acestea ar putea fi semne că resursele personale
s-au diminuat substanțial. Nu, nu este așa! Nu avem corespondențe de consolidare pentru
a nu rămâne blocați pe idei eronate, pentru a ne fixa atenția pe scheme de lucru care nu au
amploarea ce le este atribuită acum. 7 iulie devine, așadar, o zi a înțelepciunii de viață sau,
pentru oamenii simpli, o zi de răbdare. Lucrul cel mai bun pe care am putea să-l facem acum
este să ne îndreptăm atenția către frumusețile spirituale și ceea ce nu se împlinește în
exterior să rămână așa sau să ne gândim că, dacă tot este o zi de răbdare, să așteptăm și
alte semnale care ne clarificăm direcția sau fac observație de acum să fie întreagă. Doar cu
ceea ce înțelegem în prima parte a zilei nu este suficient, cu atât mai mult cu cât o relație
proastă dintre Lună și Jupiter grăbește puțin concluzia și ne oferă motive în plus să greșim.
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2:14 Mercur intră în mers retrograd
9:09 Luna intră în zodia Balanță
14:42 careuVenus-Chiron
16:12 sextil Lună-Marte
16:38 sextil Luna-Mercur
18:31 sextil Venus-Uranus
19:09 opoziție Lună-Chiron
19:34 careu Lună-Venus
23:31 sextil Lună-Junon

În noaptea de 7 spre 8 iulie, Mercur va intra în mers retrograd, deplasare ce se va
menține aproximativ 3 săptămâni. În timpul acestei retrogradări se va întoarce pe zodia Rac,
adică spre finalul decadei următoare, pe 19 iulie, urmând ca această retrogradare să se
încheie în prima zi a lunii august și pe zodia Leu să se întoarcă pe 11 august. Dacă ar fi să
interpretăm ecuația astrală a momentului doar prin unghiurile care se împlinesc acum am fi
tentați să credem că momentul de față ne aduce un câștig prin expresivitate, dinamism,
curaj, dar și o pierdere prin refuzul unui ajutor, tristețe, absența expresivității adecvată
subiectului abordat sau conjuncturii prezente. Corespondența de dinamizare ne avertizează
însă că ziua de 2 iulie nu
poate fi un reper bun în
așa fel încât să se poate
compensa
lipsa
de
atenție, indiferența sau
înțelegerile superficiale,
incomplete
ale
momentului. Fiind atrași
foarte mult de ceea ce
strălucește, am putea
pierde din vedere că
inițierea tranzitului lui
Marte pe zodia Leu, din 2
iulie, aduce prea multă
mândrie pentru ca să mai
fie loc și de altceva, să
învățăm
să
ne
comportăm frumos, să
lucrăm în echipă, să
ascultăm
opiniile
celorlalți, să îl ajutăm pe
cel aflat într-un moment
dificil al vieții sale.
Așadar, schema astrală a
momentului nu poate fi
interpretată
atât
de
superficial, adică doar
prin
avantajul
sau
dezavantajul momentului,
ci și prin legăturile cu alte
conjuncturi ce la rândul
lor au fost aprofundate refuzând aceasta abordare minimalistă, plus-minus. Careul Venus
Chiron devine, în consecință, elementul care lipsește și pe care vrem să ni-l însușim.
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Această conștientizare este neplăcută, pentru că va fi privită ca o umbră, ca un factor
restrictiv, ca un interval rezervat temelor care se suprapun peste intervalul pe care dorim
să-l folosim pentru relaxare sau distracție. Sextilul Venus Uranus are un impact mult mai
puternic asupra individului decât acest careu dintre Venus și Chiron. De aceea momentul
de față are un zgomot de fond care obosește, ne distrage atenția de la ceea ce ni se pare
plăcut, ne tentează cu judecă superficiale. Cei care vor consulta din timp aceste conjuncturi
astrale sunt avertizați că lucrurile frumoase pe care credem că le pierdem lucrând sau
reparând ceva sunt în mare parte plăceri ciudate care nu oferă atâta satisfacție cât
considerăm acum. Dar până la urmă fiecare va alege să gestioneze situația aceasta delicată
în funcție de ceea ce are, de nivelul de cultură, dar și în funcție de oportunități sau de gradul
de sensibilitate. Nu va fi un capăt de țară dacă alegerile momentului nu vor fi hotărâte și
bune. Și Luna aflat acum pe primul sector de tranzit prin zodia Balanță contribuie la această
oscilație, la această nehotărâre. Și având în vedere că spre seară va trece și ea prin opoziția
cu Chiron, aceasta ne hotărâre va fi privită ca o dovadă în favoarea unor decizii greșite. De
aceea atenția trebuie să fie sporită.


1:22 conjuncție Mercur-Marte
2:40 Chiron intră în mers retrograd
12:32 sextil Lună-Jupiter
13:58 Primul pătrar
14:25 careu Lună-Saturn
14:55 careu Lună-Axa Dragonului
20:07 opoziție Soare-Saturn
20:22 trigon Venus-Lilith
22:36 careu Lună-Pluton

În noaptea de 8 spre 9 iulie Chiron își va iniția deplasarea retrogradă care va dura
până pe 13 decembrie. El nu-și va schimba semnul, va rămâne tot pe zodia Berbec, ceea
ce înseamnă că lecția pe care o primim din partea acestui element astral este cumva unitară,
face referire la o gamă de întâmplări și trăiri cuprinse în același domeniu de viață. Pe zodia
Berbec, acest asteroid ne îndeamnă către fapte făcute în mare viteză, către performanță,
dar aduce și obsesia singurătății sau incapacitatea de a lucra în echipă. Prin retrogradarea
sa, primim lecții referitor la aceste direcții, referitor la ce suntem dispuși să facem pentru
confortul personal, pentru a schimba calitativ viața, pentru a deveni mai buni. Dar ziua nu
conține doar acest
eveniment astral,
ci aduce și alte
unghiuri la care
participă Luna, dar
și împlinirea unei
opoziții
SoareSaturn.
Avem
nevoie ca toate
aceste lecții care
pornesc din nouă
iulie și vor fi trăite
sau experimentate
până
pe
13
decembrie
ne
învață cum anume
să
depășim
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obstacolele mari. Cei care sunt de felul lor dramatici, care văd nu mai elementele negative
pentru că nu au fost învățați să se bucure de viață, vor aprecia situația momentului prin
informațiile grave pe care le obțin de la ceilalți și care nu-i privesc în mod direct, care fac
referire la conflicte din interiorul unui grup, la rezultate proaste pe care le-au obținut cei care
și-au atribuit mai multe calități decât au. Pentru ei acestea vor fi lecțiile pe care cred că
trebuie să le abordeze până la sfârșitul anului. Cei care lucrează cu energia sau care sunt
implicați într-un proces de cercetare spirituală știu că această atitudine este, de fapt, o formă
de frustrare, iar corespondențele de consolidare, cele care fac din a doua zi a acestei
decade un element de referință, ne arată că încrâncenarea lor este o altă formă de orgoliu.
Aceste corespondențe au fost în ziua anterioară de dinamizare, de aici și marea contradicție,
de aici și această atitudine de învingător pe care o va avea omul pesimist fiind prea sigur pe
orgoliile sale. Privirea de ansamblu pe care o avem asupra acestor corespondențe ne
încurajează să fim mult mai atenți cu orgoliile, rezervați atunci când ar trebui să răspundem
provocărilor, dar și mult mai vigilenți cu concluziile la care ajungem de la o zi la alta. Asta
înseamnă că și în momentul de față ar trebui să apreciem mult Conținutul obstacolelor pe
care le-am parcurs în ultimele două zile pentru a ne considera slabi, ci doar protagoniștii
unor întâmplări care cer o altă abordare. Dacă dorim, putem găsi în ecuația astrală a
momentului toate argumentele în favoarea validării tensiunii, dar nu acesta este rostul
pentru care traversăm astfel de experiențe. Nu avem de ce să transformăm această zi întro altă piesă de muzeu care să ne amintească despre ce nu am putut face. Așadar, va fi
nevoie acum să ne mobilizăm puternic pentru a privi mai departe de conținutul problemei,
în spate sau în timp, pentru că esența momentului nu este de a deveni colecționari de
drame, ci experți în a le rezolva sau ocoli.


3:24 conjuncție Soare-Capul Dragonului
12:32 Luna intră în zodia Scorpion
19:48 careu Lună-Mercur
22:20 careu Lună-Marte
23:21 opoziție Lună-Uranus

În noaptea de 9 spre 10 iulie Soarele va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului și
se accentuează o problemă legată de mobilizare pe care acum o vom aborda cu mai mult
curaj, cu mai multă determinare, dar și cu mai multă încredere. Și ca de fiecare dată când
se întâmplă lucrul acesta, și de pe zona publică apar presiuni suplimentare pe ideea “Nu-i
dă Dumnezeu omului mai mult decât poate duce!“. Astfel, trecerea Lunii pe ultimul sector al
zodiei Balanță, interval care găzduiește și conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului, devine
pentru oameni interesați de realizările sociale un fel de analiză, de investigație, de cercetare,
de studiu fără a se trece deocamdată la acțiuni concrete. Vom fi mulțumiți dacă îi vedem pe
cei care au fost până acum obstacole, oameni dificili, cei cu care am fost cumva constrânși
avem până de curând o relație toxică. Acum conștientizarea acestea ne motivează să
apelăm la tehnici de purificare, de curățenie, de meditație, adică ne întoarcem la aspirațiile
pe care le aveam în primăvară. Luna pe zodia Scorpion nu este într-o poziție bună, tocmai
de aceea unghiurile negative pe care le va împlinii cu planetele de pe zodiile Leu și Taur
desenează pe cer un careu în T pe semne fixe, element astral care vine cu o rigiditate
suplimentară celei pe care am văzut-o în zilele anterioare și asupra căreia trebuie să lucrăm
până în luna decembrie, când își va reveni la mersul direct. Problema aceasta de rigiditate
ne atrage atenția asupra ecuației astrală a zilei de 2 iulie. Și la momentul respectiv am
accentuat faptul că trecerea lui Marte pe zodia Leu ne găsește cumva nepotrivit sau
interesați de altceva, de o altă latură a vieții, de unde și interesul prea mare pentru orgolii.
Curajul care vine din această poziție ar putea să ne fie accesibil acum însă doar dacă în a
doua zi a lunii iulie am salvat ceva din sentimentele frumoase, curate, pure, dacă nu am dat
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totul pentru putere. Ceea ce pe 2 iulie a fost sensibilitate și părea un defect sau o forță care
ne făcea și mai vulnerabil se transformă acum în instrumente de lucru care ne țin activi, care
ne fac dinamici. Dacă din a doua zi a lunii iulie ne vin numai gânduri de răzbunare sau ambiții
de a câștiga, de a învinge, de a dobândi fără să ținem cont de tipul de relație pe care îl
dezvoltăm cu aceste atitudini, pierdem acest moment de anticipare și de anulare a
pericolului și amânăm o reușită pentru 17 iulie, atunci când Venus va trece prin conjuncția
cu Capul Dragonului. Desigur, pentru că presiunea planetelor de pe Capricorn este destul
de mare, iar lucrul acesta îl tot analizăm de la începutul anului, doar un om instruit clar în
sensul acesta, doar o persoană responsabilă poate înțelege acum contextul în care se află
și nu amestecă micile tensiuni personale cu marile probleme ale societății. Aceste persoane
nu au conflicte în familie pentru că au crescut prețurile sau din cauza unor declarații politice
ale unor lideri. Problemele societății nu sunt aduse acasă.
Așadar, prima decadă a lunii iulie ne introduce într-o nouă dimensiune a segmentării,
nota definitorie a anului în curs. Trecerea lui Marte pe zodia Leu ne arată acum că orgoliul
poate fi un factor esențial în segmentare, iar problemele pe care le vom traversa și în decada
următoare și care își au originea în deciziile pe care le-am luat începând cu 2 iulie, după ce
Marte a intrat pe zodia Leu, fac parte dintr-o serie a pașilor greșiți. Unii vor considera că pot
ignora aceste probleme având în vedere că societatea în sine tolerează orgoliile,
vulgaritatea, materialismul. Noi, pentru că studiem astrologia, pentru că urmărim cu atenție
fenomenul social pentru a găsi cea mai bună modalitate de integrare, fără a renunța la
evoluție, știm că progresul în grup se face foarte greu și foarte lent. Așadar, cine vrea să se
ridice și să progreseze va avea de înfruntat, pe lângă tensiunile personale, și forța grupului
care nu va permite nici unui membru să se desprindă. Curajul celui în cauză de a alege să
procedezi așa nu-i face drumul mai ușor, doar îl duce mai aproape de victorie.
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Decada a II-a (11-20 iulie 2019)
Perfecțiunea este imposibilă. Deschidere către binele care nu
poate fi explicat. Bucuria succesului este ceea ce împlinim în
prezent. Accese de furie. Răul este diminuat ușor.

DECADA NR. 20
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

14

11-20 mai

Reper negativ

2

11-20 ianuarie

IULIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
15, 16, 19
11
15
13, 17
12
18,20
16, 19
13
19
18
14
15, 18
11, 14
15
11, 19
16
11, 13
17
12
12, 14
18
14
13, 15, 20
19
11, 13
12
20
19

Omul slab discută despre dorința. Senzualitatea scoate în evidență aminte sancțiuni.
Evenimentele care au facilitat un avantaj superficial trebuie ascunse prin jovialitate. Amuzament.
Refuz privit ca o caracteristică a firii. Schimbăm condițiile normale. Dependența este un instrument
de lucru cu care lovim în ceilalți. Lipsa de interes este înțeleasă ca o formă de surmenaj. Așteptăm
răspunsuri de acolo de unde nu vor veni. Disciplină. Sancțiunea explica totul. Influențele negative îi
fac pe oameni irațional. Fermitate. Mesajele gălăgioase scot la iveală erori sau datorii. Promovare.
Răul și binele ocup aceeași poziție. Capriciu. Ne amintim de abuzuri. Contextul nu ne ajută. Prea
multe generalizări agresivitate gratuită. Satisfacție prin coborârea nivelului de vibrație al celorlalți.
Educație. Gesturile îndrăznețe sunt interpretate altfel. Minciunile sunt plăcute, dar confuze. Fantezie.
Relațiile personale arată bune îndemânare. Superioritatea trebuie răsplătită frumos. Iubirea este
privită prin inventivitate sau prin depășirea obstacolelor. Avem impresii greșite despre rezonanță,
profunzime, stil de viață, investiție. Cel puternic se vede singur. Învățăm din experiențele proprii.
Sunt rezolvate anumite baze. Putere de convingere. Insucces. Voință deficitară. Cuvintele nu ne ajută
să trecem dincolo de aparență. Preocupare față de un studiu. Atracție către istorie, către evenimente
care s-au întâmplat cu mult timp în urmă. Sentimentele sunt răvășite. Unele probleme dovedesc faptul
că au un numitor comun. Aroganța. Se completează un deficit. Sentimentele trec înaintea cuvintelor.
Se exagerează privilegiu cuiva. Problemele mai vechi sunt rezolvate ușor. Sfaturile sunt interesante.
Este descoperit o soluție acolo unde ne așteptam cel mai puțin. Sentimente reușite. Dezordine. Ne
întoarcem către episoade dificil de înțeles. Gelozie. Dramă pe ideea de succes sau de patrimoniu.
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Tenacitate. Disconfort în aplicarea unui mesaj. Victoria este obținută printr-o luptă grea. Avem nevoie
de recunoaștere. Desconsiderarea oamenilor este privită ca o greșeală gravă. Se caută punctul comun
dintre două probleme. Se discuta despre o competență.

A doua decadă a lunii iulie va pune din nou problema adaptării la noile condiții, va
aduce dorința de perfecționare într-o zonă pe care o considerăm armonioasă, atractivă sau
despre care credem că este un factor de reglare. Marte se va afla într-o relație bună cu

Chiron, dar într-una negativă cu Uranus, ambele aspecte se vor împlini în prima zi acestei
decade, ceea ce va impune intervalului o grijă teribilă față de schimbul de experiență pe
care l-am făcut în decada anterioară, față de seriozitatea celor implicați în acest schimb de
experiență, față de calitatea evenimentelor anterioare. Este adevărat, faptul că nu mai există
acum o tensiune în raport cu asteroidul Chiron, îi face pe mulți să creadă că răul a fost
înlăturat și că toate celelalte probleme sunt comune, obișnuite, banale sau unele care pot fi
rezolvate într-un timp scurt. În realitate, relațiile care există între decade ne spun că valorile
acestea au nevoie de repere mai vechi decât am invocat în decada anterioară. Avem nevoie
să ne întoarcem acum la începutul tranzitului lui Marte prin zodia Rac și la prietenia acestei
planete cu Luna neagră. Toate elementele bune care au venit spre noi mijlocul lunii mai vor
fi acum ușor puse în aplicare și valorificate corect de ceilalți. Relația negativă dintre decade,
cea care ne îndreaptă atenția către mijlocul lunii anuare, ține mai curând de o educație
civică, de obediența unor grupuri mici față de alte grupuri mai mari, mai bine consolidate
sau mai puternice. Oamenii mici vor simții că au acum acces la furie, la acel element negativ
care le deschide porțile către avantaje în raport cu un adversar, iar oamenii puternici vor
simții că faptele lor bune diminuează răul din jur și că, într-un mod diferit față de cum am
crezut până acum, pot deveni exemple pentru ceilalți.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

290


1:50 trigon Lună-Lilith
4:30 trigon Lună-Venus
5:25 careu Lună-Junon
7:30 trigon Soare-Neptun
10:29 trigon Marte-Chiron
18:43 sextil Lună-Saturn
19:20 trigon Lună-Capul Dragonului
21:00 careu Marte-Uranus
21:28 trigon Lună-Neptun
22:33 trigon Lună-Soare

Ecuația astrală a zilei de 11 iulie se bazează foarte mult pe intuiție, inspirație, pe
lucrurile bune pe care le propunem celorlalți sau pe care dorim să le facem în avantajul
celorlalți ca un exemplu pe care dorim să-l oferim persoanelor din jur, în speranța că acesta
va putea fi reprodus. Trigonul pe care soarele și Neptun îl împlinesc în dimineața acestei
zile ne ajută să combatem superficialitatea, să fim mai puternici, mai sensibili, mai inteligenți
și mai atenți la nevoile celorlalți. Apoi și trigonul dintre Marte și Chiron susține aceleași
direcții, însă retrogradarea lui Chiron aduce un element în plus aceste ecuații încercând să
ne învețe să acceptăm ceea ce este bun din ceea ce ni se oferă fără să punem la îndoială,
prin credință, prin verificare, prin toleranță. Ecuația asta la zilei de 11 iulie este cea mai
importantă a decadei, însă, ca într-un paradox, momentul acesta nu are nevoie de
corespondențe de consolidare. Ceea ce se întâmpla acum trebuie să devină un veritabil
motor pentru următoarele zile, o putere teribilă pentru a alimenta curajul, îndrăzneala și
senzualitatea specifice celorlalte zile. Evenimentele de acum ar putea să le trezească un
oraș suspiciunea, frica, îndoiala, pentru că acest careu între Marte și Uranus face trimitere
la convingerile care trebuie distruse pentru a pune altceva în loc. Luna se află acum Într-o
relație bună cu Axa Dragonului și poate media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. 11
iulie ne ajută să înfruntăm un obstacol, unul personal, dar cu instrumente care ne vin din
partea celorlalți. La asta se referă combinația dintre unghiurile bune și cele rele. Lipsa de
interes va fi un alt element care va da un anumit tonus zilei de 11 iulie, dar se pare că avem
suficient de multă tărie de caracter încât să ne aducem aminte ce a semnat a doua decadă
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a lunii ianuarie, când Jupiter și Neptun au fost în careu și când întâmplări neprevăzute,
rămase în conștiința personală sub titulatura de “accident“ ne-au oferit nenumărate motive
pentru a nu ne întoarce la ceea ce a fost anul anterior. Momentul de față ne aduce anumite
reminiscențe, poate chiar nostalgii față de ceea ce am semnat anul 2018.
Așadar, corespondențele de dinamizare, cele care merg către zilele de 12, 13 și,
respectiv, 17 iulie, ne vorbesc despre o performanță la care ajungem prin metoda verificată,
prin ceea ce știm să facem mai bine și prin ceea ce putem dovedi în orice condiții, chiar în
condiții drastice. Aceste condiții drastice sunt reliefate de parcursul acestei decade, dar și
de luna plina ce se împlinește pe 17 iulie. Rezultatele bune sunt garantate de faptul că tot
pe 17 iulie Venus va trece peste Capul Dragonului semn de ajutor, de noroc, de șanse și de
recompensă frumoasă în urma unui efort personal care nu este cunoscut de ceilalți. Asta
înseamnă că toată tensiunea zilei de 11 iulie trebuie, cumva, trecută într-un plan secund
pentru că schimbările pozitive vin într-un ritm alert, nu așa cum ne dorim acum, ci într-un
ritm mult mai lent, dar sigur.


3:30 sextil Lună-Pluton
18:07 Luna intră în zodia Săgetător

În seara acestei zile Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Scorpion de unde
înțelegem că momentul de față nu ne permite să ne desfășurăm așa cum ne-am dori. Dacă
Luna ar fi fost în tranzit prin zodia Scorpion toată ziua lucrurile ar fi avut o notă unitară,
situațiile ar fi avut un desfășurător comun. Așa, vorbim despre o disciplină foarte strictă în
prima parte a zilei și despre lucruri care nu au înțeles sau care trebuie împlinite prin
mobilizare, forța sau prin acceptarea unor condiții impuse de un element dur în a doua parte
a zilei. 12 iulie devine, așadar, o zi de surmenaj, de neputință, de intransigență sau o zi
marcată de dorințe care nu au deocamdată o plaja favorabilă pentru o simplă. Prin
răspunsurile primite, chiar de dimineață, în special cele care erau programate pentru zilele
anterioare, pentru că aproape toată ziua Luna va fi în perioada fără direcție pe zodia
Scorpion mesajele pe care le primim nu sunt cele așteptate. Cu toate acestea, nu trebuie
să uităm că aceste mesaje, aceste răspunsuri sau aceste direcții ce ne sunt oferite în prima
parte a zilei, ne cer o disciplină specifică pentru a putea fi pusă în aplicare pentru a putea
combate elementele negative, dar și pentru a evada din această zonă irațională, ferma,
teribila sau compromițătoare.
Corespondențele acestei zile sunt bazate pe ceea ce am experimentat în ziua
anterioară, așa cum vom vedea și în ziua următoare sau pe 17 iulie, dar și pe ceea ce vom
trăii pe 13 sau 17 iulie. Corespondențele înțeleg de dinamizare sunt cele care ne vor oferi
lecții importante în următoarele două zile. De aici înțelegem că este mult mai greu să
înțelegem acum ceea ce trebuie consolidat, ceea ce trebuie așezat la baza
comportamentului, adică ceea ce trebuie să facem de acum încolo și până la sfârșitul acestei
luni, decât ceea ce ne incită sau ne încurajează. Dacă luăm în calcul faptul că ecuația astrală
a zilei de 12 iulie nu se bazează în mare parte pe relația bună dintre Lună și Pluton, chiar în
a doua parte a zilei când acest unghi nu mai este activ, dar rămân mesajele sale, înțelegem
de ce disciplina este elementul definitoriu al momentului. Spre seară, când Luna va trece pe
zodia Săgetător vom înțelege mai bine de ce corespunde înțeleg de dinamizare merg spre
următoarele două zile. Ne facem planuri pentru următoarea perioadă pentru că vrem să
lăsăm în urmă presiunea ultimelor zile, vrem să uităm sau ne propunem ca în următoarele
două zile să ne preocupăm de altceva urmând ca începând cu 15 iulie să ne întoarcem la
anumite activități, care conțin și mesaje ce au fost definitorii până în momentul de față.
Elementul cel mai bun pe care îl putem aborda în această zi este cel care ne arată
cum anume trebuie combătută o atitudine negativă. Unii vor apela la tăcere, la reținere, la
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uitare, refuz. Alții vor fi mai profunzi și vor transforma toată această respingere într-un
argument care ar putea avea și față de ceilalți valoarea educativă absolută. Abia aceste
persoane puternice pot arăta că ecuația zilei de 12 iulie aduce și puțină fermitate.


0:32 trigon Lună-Mercur
5:00 trigon Lună-Chiron
7:12 trigon Lună-Marte
8:32 careu Lună-Lilith
13:53 trigon Lună-Junon
23:11 conjuncție Lună-Jupiter

13 iulie ne oferă informații despre judecățile greșite. Chiar dacă Luna se află în prima
parte a zilei într-o relație foarte bună cu astrele Mercur, Chiron și Marte, dar și cu Junon,
ansamblul acestei zile vine se pune o presiune asupra conștiinței individuale pe motiv că
lucrurile bune nu au fost finalizate așa cum trebuie și că este nevoie de o nouă abordare.
Unii vor fi acum încurajați să facă mai mult pentru a obține o promovare, alții trebuie doar
să aștepte ca această promovare să fie anunțată, adică să se împlinească un demers
asupra căruia au lucrat în lunile din urmă. Cert este că o prietenie ciudată ar putea să pună
în dificultate realizările acestei zile și să facă din momentul de față, dar și din întreaga
decadă unde episod trist.

Promovarea acestei decade face însă trimitere la o ecuație astrale impresionante.
Ziua de 12 iulie, cea marcată de Perioada fără direcție a Lunii, adică de acel episod dat de
trecerea luni pe ultimul sector al zodiei scorpion, pare să fie atât un element de consolidare
cât și unul de dinamizare. Promovarea pe care o așteptăm și care trebuie să vină acum,
cere înțelegerea pasivității ca și cum aceasta nu este un instrument care anulează calitățile
personale, ci unul care validează nevoia de odihnă. Deocamdată, ne permitem să
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considerăm că această perioadă este condiționată de anumiți factori exteriori sau poate de
ceea ce n-am făcut până acum, însă anumite tensiuni ale acestei perioade, cele care ne
vorbesc despre atitudini categorice în ceea ce privește alegerea binelui în defavoarea răului,
ne spun că lucrurile acestea mici sunt deosebit de importante. Dacă omul superficial crede
că avantajele de acum îi pot permite să se ridice deasupra celor care au muncit și pe care
îi consideră ghinioniști, omul profund este dispus, conform ecuației astrale a zilei de 13 iulie,
să fac un pas înapoi, să își recunoască greșeala, să se întoarcă spre prieteni și să-i
considere pe aceștia mult mai importanți decât adevărul dur, tragic, dureros validat prin
aprecierile celorlalți.
Dinamizarea acestei zile ar putea să ne ducă pe un traseu greșit. Pentru că este o
legătură directă, prin dinamizare, cu ecuația astrală a zilei de 19 iulie, cea care este marcată
de întoarcerea lui Mercur pe zodia Rac prin retrogradare, înseamnă, încă de pe acum,
întoarcerea la sentimente tulburătoare cărora să le acordăm mai multă atenție și să credem
că pe baza acestor drame trebuie să ne ridicăm un piedestal. Promovarea momentului nu
se bazează pe ceea ce pregătim încă de pe acum, ci pe stăpânirea de caracter, pe
autocunoaștere, pe respectul pe care îl purtăm celor cu care ne-am certat în prima jumătate
a anului. Acest respect nu ar trebui să fie în ansamblu, adică el nu anulează motivele
conflictului, ci vine doar să aprecieze calitățile pe care aceste persoane le au. Dinamismul
momentului nu ne permite să ne vedem acestor persoane calitățile, și ne îndeamnă să fim
foarte hotărâți și vehemenți în a ne susține punctul de vedere și în a considera că adevărul
personal trebuie apreciat, chiar dacă el nu ne va folosi pe mai târziu. Cu riscul de a fi doar
o piesă într-o vitrină, o piesă de muzeu, alegem să prețuim mai mult acest adevăr conflictual,
decât să ne pregătim pentru vremuri mai dificile.


4:32 careu Lună-Neptun
17:51 opoziție Soare-Pluton

În a doua parte a acestei zile se va definitiva opoziția Soarelui cu Pluton, aspect care
a fost activ încă din zilele anterioare și care aduce acum împlinirea unor evenimente
nefericite care nu trebuie să devină o confirmare a faptului că trăim o perioadă foarte dificilă,
ci să ne rămână în memorie prin ceea ce putem împlini, doborî, învinge, proteja. Doar un
om instruit, educat, capabil să facă mari sacrificii pentru cei din jur va reuși să treacă cu bine
peste această încercare. În dimineața zilei Luna se va afla într-o relație negativă cu Neptun
și așa va fi până în a doua parte a zilei. Cumva, schema aceasta a dramei personale va fi
transferată către zona socială sau dramele personale vor căuta întâmplările sociale pentru
a fi confirmate, stabilizate, consolidate. Este știut faptul că opoziția Soarelui cu Pluton nu
poate să fie un element ușor de traversat, de înțeles sau nu poate fi un element bun pentru
ca proiectele care sunt acum active să se poate împlini. Dar schema astrală a acestui
moment, așa cum sunt și celelalte scheme astrale ale anului 2019, nu se bazează doar pe
unghiurile care se împlinesc la momentul respectiv, ci prin anumite corespondențe care ne
ajută să ne construim o viziune de ansamblu asupra situației. 14 iulie are în ziua de 18 iulie
atât un corespondent de consolidare, cât și unul de dinamizare. În plus, ziua următoare, 15
iulie, este pentru momentul de față și o corespondență de dinamizare. De aici înțelegem că
dramele momentului nu sunt și nu trebuie să rămână în memoria personală drept elemente
marcate de o agresivitate gratuită. Trigonul Venus-Neptun, cel care se împlinește pe 18
iulie, este ceea ce ne scoate din toată această situație dificilă și ne arată că omul puternic
poate să dovedească și faptul că este bun, așa cum omul slab, care doar strigă, distruge
sau compromite, nu o va putea face. Opoziția soare Pluton de acum atrage și axa dragonului
în toată această structură revendicativă ceea ce va face din momentul de față unul destul
de delicat. Deși ansamblul situații ne vorbește despre suspiciune care trebuie rezolvate,
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despre relațiile bune care se află acum doar într-un simplu impas, nu compromise, faptul că
această opoziție se suprapune peste Axa Dragonului îl face pe cel în cauză sa-și
concentreze toate gândurile pe această direcție dramatică. Așadar, ceea ce este dur și va
fi confirmat și în ziua următoare prin deciziile de această factură, nu poate creiona problema
în sine, nu poate vorbi individului despre ceea ce trebuie să-și împlinească acum, ci doar
despre un istoric pe care ar face bine să îl evalueze mult mai atent. A evaluat acest istoric
înseamnă a-i da acestuia mai multă putere decât trebuie.


2:05 Luna intră în zodia Capricorn
13:27 careu Lună-Chiron
14:11 trigon Lună-Uranus
17:39 sextil Lună-Lilith

În noaptea de 14 spre 15 iulie Luna va trece pe zodia Capricorn și va avea de împlinit
3 unghiuri, unul negativ cu Chiron și două benefice cu Uranus și, respectiv, Luna neagră.
Pentru mulți oameni momentul acesta pare să fie sfârșitul unor minciuni foarte lungi,
obositoare care au distrus speranța unui om foarte simplu că se va realiza sau că va fi ajutat
la un moment dat să se realizeze. Relațiile personale vor trece în această zi printr-o criză a
profunzimilor morale, o criză a identității, a creativității. Poziția Lunii pe zodia Capricorn nu
ne ajută foarte mult să înțelegem de ce relațiile personale trec acum prin criză. Suntem mult
prea interesați de tensiunile pe care le-am parcurs în ziua anterioară ca să ne mai gândim
acum că de fapt cauza principală acestor drame stă într-un dezechilibru personal. Dacă nu
gândim corect față de un sfat pe care l-am primit, dacă nu suntem capabil de diseminare
unor rezultate în urma unor acțiuni
sociale sau dacă nu putem înțelege
de ce este nevoie acum să ne
îndreptăm
atenția
către
dimensiunea personală pentru a
lăsa marile lucruri să-și vadă de
grijă, atunci este ușor de înțeles de
ce schema momentului aduce atât
de multă greutate, atât de multă
dramă. Acestea ar trebui să fie
elementul definitoriu al zilei de 15
iulie cu atât mai mult cu cât
corespondențele de consolidare ne
îndreaptă atenția către zilele de 11
și, respectiv 14 iulie, atunci când
ambiția de a distrugerea celuilalt sau
teama că suntem victimele unor
acțiuni de această factură ce vin din
partea celorlalți, ar fi trebuit să ne
învețe mai mult. Dacă în această zi
consolidarea nu vine de la sine,
celelalte zile nu ne pot oferi, deci nu ar trebui sa avem prea multe așteptări.
Ceea ce este interesant din schema astrală a acestei zile vine din faptul că
dinamizarea se face tot prin intermediul zilei de 11 iulie, căreia i se adaugă ecuația astrală
a zilei de 19 iulie, cea dominată de întoarcerea lui Mercur, prin retrogradare, pe zodia Rac.
Cumva ideea de performanță ne încălzește sângele în vene, ne face să ne considerăm
oameni puternici care pot trece ușor peste obstacole, care pot visa, care se pot împlini fără
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să-i folosească pe ceilalți, fără să greșească sau să facă anumite compromisuri. Este clar
că modul acesta de raportare ne lasă impresia că fiind dinamici vom fi și promovați sau vom
lăsa o impresie atât de bună încât rezultatul să fie o promovare. Nu, deocamdată nu putem
vorbi despre o situație de genul acesta, ci doar despre ameliorarea unor relații, despre o
împăcare frumoasă, fină și profundă cu un om bun care ne-a greșit fiind ambițioși sau
urmărind doar realizări personale fără a pune preț pe calitatea a ceea ce acea persoană
reprezintă. A da mai multă importanță progresului, succesului, evoluție decât calității
relațiilor umane este și de această dată o mare greșeală. Semnul progresului va fi pe 15
iulie dat de ușurința cu care iertăm minciuna pe care o aflăm.


7:44 opoziție Lună-Venus
10:20 conjuncție Lună-Saturn
11:11 conjuncție Lună-Coada Dragonului
13:54 sextil Lună-Neptun
20:17 conjuncție Lună-Pluton

Faptul că ziua anterioară a făcut trimitere către dinamismul impus de ecuația astrală
a zilei de 19 iunie, cea dominată de întoarcerea lui Mercur pe zodia Rac, prin retrogradare,
nu arată decât că ideea aceasta de performanță, de elevare, are rădăcinii adânci pe care
numai cel în cauză o știe, nimeni în afară de el. Momentul de față aduce în fața celui în
cauză ideea de performanță prin acțiuni concrete. Dacă multor pasionați de astrologie
întoarcerea lui Mercur retrograd pe zodia Rac nu le-a sugerat deloc un semn de
performanță, vor vedea că ziua de 16 iulie le poate oferi nenumărate întâmplări, dar și trăiri
care să îi ducă în această zonă. În primul rând trecerea Lunii peste Coada Dragonului
activează o memorie a obstacolelor, o rezonanță a lor ce trebuie șlefuită, curățată, elevată.
Vibrațiile acestei zile trebuie ridicate, duse acolo unde nu există conflicte sau unde nu
simțeam nevoia să intervenim cu explicații suplimentare sau cu justificări. Dar Luna nu se
află pe zodia Rac, ci pe zodia Capricorn, semnul complementar. Asta înseamnă că secretul
îl aflăm din corespondențele momentului, cele care nu aduc nicio consolidare, ci doar de
ipostazele pe care ni le putem însuși pentru dinamizare. Este vorba despre zilele de 11 și,
respectiv 13 iulie. Dacă mesajul zilei de 11 iulie este cumva accesibil, el fiind abordat și în
observațiile celorlalte zile analizate până acum, mesajul zilei de 13 iulie ridică, în contextul
de față, o problemă de adaptare. Unii vor considera că se adaptează reducând programul
de lucru, simplificând metoda, renunțând la anumite relații. În realitate, a doua parte a zilei
de 16 iulie ne poate oferi atât de multe indicii încât să înțelegem că puterea nu stă în ceea
ce demonstrăm, ci stă în ceea ce trece. Demonstrația ține de o contracție de moment, o
rezonanță trecătoare, nu de starea în sine. Relația bună pe care Luna și Neptun o mențin
pe toată durata celei de a doua părți a zilei de 16 iulie ne vorbește despre lucrurile bune
care ne vin din trecut. Retrogradarea lui Neptun ne oferă acum acest privilegiu de a extrage
din trecut și întâmplări frumoase la care nu am fost spectatori și pe care le-am trăit cu mare
implicare. Cel care va proceda în felul acesta va reușii să-și pună baze importante, să
găsească soluții la stările depresive pe care le-a avut până de curând, să se miște, să fie
activ, să se implice pentru a deveni mai sociabil și mai puternic. Este clar că momentul de
acum ne lasă indiferenți și că pe baza hotărârilor pe care le luăm în momentul de față stilul
de viață se poate schimba. Bucuria de acum nu este întâmplătoare, precum și expresia unor
achiziții mai vechi, la fel și tristețe. Contează mult, nu atât că am acumulat, cât că știm să
facem ceea ce trebuie cu ceea ce am acumulat, că aceasta este magia zilei de 16 iulie.
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0:38 Lună plină
8:33 opoziție Venus-Saturn
12:20 Luna intră în zodia Vărsător
14:40 opoziție Lună-Mercur
17:09 conjuncție Venus-Capul Dragonului

Imediat ce intrăm în spațiul acestei zile se va împlinii faza de Lună plină, cu Soarele
pe zodia Rac și luna pe zodia Capricorn, iar spre dimineață se va definitiva opoziția VenusNeptun, aspect care este activ de câteva zile. Apoi, în mijlocul zilei, Luna va intra pe zodia
Vărsător și va trece prin opoziția cu Mercur retrograd iar Venus va trece prin Capul
Dragonului. 17 iulie este o zi de mare speranță, când împlinim așteptări pe care le avem de
ceva timp, chiar din ultima zi a decadei anterioare când Soarele a trecut peste Coada
Dragonului. Acum ni se pare că avem noroc pentru că suntem mai organizați, mai atenți sau
mai selectiv. Duritatea cu care selectăm are însă un singur echivalent, cel dat de ecuația
astrală a zilei de 12 iulie, cea care este pentru momentul de față și o corespondență de
dinamizare. Chiar dacă presiunea momentului este una foarte mare, se pare că lucrurile
sunt simple, ușor de rezolvat sau, cel puțin, ușor de înțeles. Este, însă, o zi de efort, când
nu ne protejează nimeni, nici în privința programului de lucru, nici în privința revizuirii pe
care ar trebui să o facem, nici în privința studiului la care nu trebuie să renunț. Pentru că
această încurajare spre studiu vine când Luna se află în continuare pe zodia Capricorn,
prea puțini știu ce se întâmplă cu omul care trece prin anumite frământări. Nici el nu va
putea să spună sau nu va avea tăria de caracter să recunoască acest lucru. De aici și marea
presiune a acestei Luni pline care se împlinește în noapte și ale cărei efecte se văd în timpul
zilei. Faptul că această zi are doar corespondențe de dinamizare este un lucru bun, însă
deopotrivă este și un avertisment. 12 iulie aduce trecerea Lunii de pe Scorpion pe Săgetător,
dar momentul acela a avut și o Perioadă fără direcție care a ținut suficient de mult timp încât
să acopere aproape toată ziua. Așadar, tot dinamismul de acum este justificat de goluri mai
vechi, de acțiuni pe care am refuzat să le facem altădată, în special pe 12 iulie, de gânduri
care au fost atât de tulburate sau de răvășite încât ele pot fi asemuită doar cu întâmplări
ciudate din istorie, fapte ciudate ale oamenilor remarcabil care nu pot fi înțelese și, deci, nu
pot fi integrate în biografia lor exemplară.

Pentru cei slabi, Luna plină de acum aduce accidente sau o răvășire prea mare a
sentimentelor în așa fel încât viețile lor să devină reale sau tulburătoare. Nu-i vor ajuta nici
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măcar cuvintele frumoase pe care sunt dispuși să le ofere celorlalți, nu-i vor ajuta nici măcar
susținerea pe care o primesc necondiționat din partea oamenilor dragi, cu care au avut până
acum o colaborare foarte bună. Combinația aceasta de lună plină cu trecerea lui Venus
peste Capul Dragonului este un fel de ghinion care ne separă de o latură păguboasă a vieții
dar ne oferă și viziunea unor câștiguri pe care le putem obține dacă avem mai mult curaj
sau dacă ne mobilizăm. În momentul de față nu se pune problema de așa ceva, dar
informația este clară. Cel mai avantajat va fi cel care își va liniști sentimentele, nu se va lăsa
răvășit de mesajele zilelor ce vor veni.


0:00 sextil Lună-Chiron
0:54 careu Lună-Uranus
8:51 opoziție Lună-Marte
14:22 opoziție Lună-Junon
18:54 sextil Lună-Jupiter
21:02 trigon Venus-Neptune

Acum, când se definitivează trigonul Venus-Neptun, înțelegem de ce anumite drame
trebuiau parcurse așa. Corespondențele de consolidare fac trimitere către zilele de 12 și,
respectiv, 14 iulie, cele care sunt marcate de nevoia de răspuns, dar și de conflictul pe care
îl trăiește omul care nu a fost învățat să iubească sau care nu dorește astfel de sentimente.
Dinamizarea acestei zile va veni prin ecuația zilei de 14 iulie, deci, vor veni spre noi acele
impulsuri negative care îi fac pe unii să se creadă cuceritori înainte de a dovedi că pot
îndeplini această calitate. Opoziția Soare-Pluton devine, în contextul momentului, un fel de
piază rea, de sperietoare, element negativ de care suntem cumva constrânși să ținem cont
prea mult. Ziua ne aduce multe întâmplări frumoase, încărcate din punct de vedere
sentimental, bogate în emoții incapabile să rezolve probleme sociale date de administrarea
banului, punerea în practică a unor soluții de protecție socială, identificarea unui factor
progresist care să îmbine
teoria cu practica, partea
materială
cu
partea
spirituală.
În realitate, ceea ce
trăim pe 18 iulie face parte
dintr-un istoric interesant ca
și cum ne-am aduci aminte
ce am trăit cu mult timp în
urmă, iar pentru cei tineri ca
și cum și-ar aduce aminte
ceea ce au trăit în alte vieți.
Cert este că momentul de
față aduce ușurința în a
rezolva dacă există dialog,
dacă suntem dispuși să
formulăm, să punem în
cuvinte toate aceste drame, toată această trăire de care am fost acuzați până acum că ar fi
de fapt expresia unei aroganțe.
Cu sau fără corespondențe, momentul de față aduce o greutate a sentimentului până
în momentul în care ne dăm seama că există o legătură foarte puternică între noi și ceilalți,
că împreună cu oamenii pe care îi avem în preajmă lucrăm la împlinirea unui ideal de grup,
chiar dacă adeziunea la acest grup este conjuncturală, chiar dacă nu știm prea multe despre
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ideile profunde sau despre filozofia acestui grup. Greutatea muncii, teama că o sancțiune
ar putea să ne întoarcă la statutul pe care l-am avut cândva, ne face să fim atenți la
termenele stabilite, la promisiuni, la ambiție. În felul acesta, reușim să rezolvăm problemele
vechi, să înțelegem că soluțiile care nu au fost cerute în decada anterioară sunt pozitive, nu
expresii ale unor accidente.
Așadar, 18 iulie ne vorbește despre potențial, chiar dacă acest potențial personal
conține, deopotrivă, și calități și defecte. Zonele spre care suntem îndreptați pot fi încărcate
de amintiri traumatizante, dar nu acesta este scopul pentru care conștientizăm în momentul
de față care ne este patrimoniul. Dacă facem ceea ce trebuie, ajungem să descoperim o
soluție acolo unde ne așteptam cel mai puțin. Acesta este, de altfel, marele beneficiu al
acestei zile. Cei care se așază dea curmezișul, chiar dacă vorbesc de respectarea strictă a
termenelor, emoțiile negative care nu le-au permis o anumită flexibilitate a trăirilor, îi vor ține
pe aceștia prizonieri în tristețe. Această decadă, poate aduce trăiri conflictuale însă doar în
cazul oamenilor obsedați de perfecțiune. Toți ceilalți se vor bucura de faptul că răul care lea dat până acum bătăi de cap se diminuează.


10:01 Mercur intră în zodia Rac

În dimineața acestei zile Mercur se va întoarce, prin retrogradare, pe zodia Rac.
Schema aceasta ne vorbește despre întoarcerea la anumite sentimente care ne sunt foarte
cunoscute, nu neapărat și confortabile. Pentru unii, aceste sentimente cunoscute înseamnă
gelozie, criticism, refuz. Pentru alții, toleranță sau indiferență față de anumite abuzuri care
s-au consumat în ultima perioadă și care au adus oamenilor simpli multă tristețe.
Corespondența dintre zile fac trimitere însă către ipostază astrală care să-l facă pe cel în
cauză să se simtă mult mai rezistent la efort, mai tenace, mai convingător. Pentru că
trecerea pe zodia Rac, prin retrogradare, a lui Mercur se face pe ultimul grad al zodiei
indicate, această drama a venit spre noi prin ideea de succes sau de patrimoniu. Există o
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idee care nu ne-a fost accesibilă, pe care nu am înțeles sunt zilele anterioare și care acum
este pe punctul de a fi puse în aplicare în formă aceasta, brută, ne elaborată. Lucrul acesta
va face din ziua de 19 iulie un moment de cotitură în relațiile sociale pe care un om cu
decizie le are cu cei care se află pe o treaptă inferioară lui, cu subalternii, cu persoanele
care se ocupă de munca de jos, care contribuie la elaborarea deciziilor. Cei care nu au
subaltern, persoanele care nu au colaborat până acum și nu au simțit că în orice grup există
o relație de dominare sau de subordonare, simt acum că se află în fața unui sfârșit. Chiar
dacă au rezistență la efort, chiar dacă simt că pot munci și mai mult și li se pare că și
rezultatele sunt pe măsură, faptul că nu primesc un feedback supradimensionat, mai mare
decât se așteaptă le oferă motive de nemulțumire. Nemulțumirea acestei zile este un fel de
otravă de care ar trebui să ne ținem departe.
Faptul că printre toate ecuațiile astrală pe care le-am parcurs până acum și care se
regăsesc în corespondențe se strecoară și ecuația astrală a zilei următoare, ultima zi a
acestei decade, cea dominată de trecerea Lunii pe zodia Pești, ne face să ne gândim că
această întoarcere la convingeri mai vechi, această certitudine a rezistenței, indiferent cum
este ea abordată, nu prea ne folosește sau nu este bună. Tenacitatea este bună ca proces
în sine, dar nu folosită în modul acesta.
Întoarcerea lui Mercur pe zodia Rac poate însemna și întoarcerea la obiceiuri mai
vechi, la o memorie drastică pe care cel în cauză să nu fie încă pregătit să o abordeze. Dacă
suntem triști acționăm în consecință. Dacă suntem bucuroși avem nevoie ca toată lumea să
se bucure așa cum ne bucurăm noi. Altfel, nu simțim că suntem acceptați în grupul de
apartenență, considerăm că nu suntem înțeleși și ne vom comporta ca atare. Cei liniștiți vor
avea pe 19 iulie reacții ciudate, dar nu ar trebui să fie tulburați de faptul acesta. De altfel,
este importantă această mobilizare pentru că ea va fi activă și în ziua următoare pentru că
momentul de acum devine un factor de dinamizare pentru ecuația astrală a zilei de 20 iunie.


0:18 Luna intră în zodia Pești
13:16 sextil Lună-Uranus
17:51 conjuncție Lună-Lilith

Ultima zi a acestei luni ne aduce în fața unei viziuni interesante. Unora, această
viziune li se va părea prea impresionantă pentru aduce un fel de sumă a greșelilor făcute
de-a lungul acestei decade prin intermediul cărora se face trimitere și spre anumite greșeli
care au fost făcute în prima jumătate a anului. Ultima zi a acestei decade nu ne vorbește
însă de greșeli, ci și de capacitatea de a vedea de ce nu am atins obiectivele pe care ni leam propus. Cei care judecă toată această situație pe baza criteriilor de performanță, vor
căuta să vadă care sunt competențele proprii și cum anume pot fi ele valorificate în raport
cu cei dragi, cu cei cu care interacționează. Luna, aflat în plin tranzit pe zodia Pești se va
afla acum într-o relație foarte bună cu Uranus, dar și într-o conjuncție cu Luna neagră. Ne
va fi greu să separăm curajul de nesăbuință, ideile bune de cele îndrăznețe fără perspectivă,
ajutorul de sacrificiu.
Corespondențele acestei zile ne vorbesc despre faptul că lucrurile bune trebuie
consolidate prin spirit practic, iar cele dinamice au nevoie să se consume, să-și facă acum
de cap. Desigur, există și nuanțe care ar putea să-i ajute pe cei în cauză să-și găsească
echilibrul și să rămână în continuare într-o relație foarte bună de colaborare cu cei pe carei îndrăgesc. Aceste nuanțe fac, totuși, trimitere la anumite elemente de patrimoniu pe care
ar trebui să le avem. Cel care pe 20 iulie se gândește doar că e sărac, ar trebui să-și schimbe
această direcție a gândurilor pentru a se observa din afară. Lucrul acesta ne spune că
rădăcina acestor gânduri este dorința de îmbogățire care nu a putut fi împlinită pentru că nu
există condiții existențiale adecvate. Așadar, ne plângem de ceea ce nu am fost în stare să
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obținem, deși adevărul este altul. Foarte aproape de acest sector se află opoziția lui Venus
cu Pluton, aspect care se va împlinii în mijlocul zilei următoare. Elementul acesta are asupra
zilei de față un impact greu de ignorat. Dramele personale sunt pe punctul de a ne dicta cum
anume să selectăm anumite episoade, care sunt persoanele cu care trebuie să
interacționăm, cât de departe ar trebui să ajungem cu ceea ce avem. În conformitate cu
ecuația astrală a momentului lucrurile acestea par niște enigme, dar ele sunt percepute ca
stare, ca trăire. Cei care merg pe negație vor fi primii care se vor revolta, vor fi primii care,
în a doua parte a zilei, vor încerca sa-și acopere greșelile personale vorbim foarte mult
despre greșelile celorlalți. Omul care se află pe calea de mijloc nu va acorda importanță
acestor situații. El va continua să aprecieze omul pe baza competențelor, nu pe baza a ceea
ce ar putea fi la un moment dat foarte evident.
Așadar, a doua decadă a lunii iulie ne va vorbi despre o performanță la care unii nu
au reușit să ajungă, la care nu vor reuși să ajungă nici măcar până la sfârșitul acestui an
ciudat. Poate se vor gândi că dacă fac anumite compromisuri și lucrurile se vor așeza, dacă
se vor asocia cu oameni care au aceleași îndoieli vor înțelege mai mult de ce complicațiile
sociale sunt atât de stranii. Nu diversitatea acestor probleme emoționale oferă mai multe
informații, ci curajul de a le aborda conform mesajelor primite din fiecare zi. Doar așa putem
vorbi despre un rău diminuat, doar așa ne vom putea bucura de puținul pe care îl ține.
Rezultatele vor avea toți, însă de mulțumire nu poate fi vorba pentru toată lumea.
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Decada a III-a (21-31 iulie 2019)
Revoltă. Se deschide un nou drum. Inventivitate. Planurile cele noi
sunt marcate de inventivitate. Discriminare la care ajungem prin
schimb de experiență. Asocieri pe baza dorinței de succes sau pe
noroc. Perturbare.

DECADA NR. 21
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

2

11-20 ianuarie

Reper negativ

21

21-31 iulie

IULIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
23,24,25,27,28
21
23
22
28, 29
21, 25, 31
23
21, 29
24
21, 28
25
21, 23
26
27, 28
26
27
21, 30
22, 24, 26
28
21, 29
22, 23, 28
29
21
27
30
21
31
23

Dezamăgire. Tristețe. Dificultăți de înțelegere. Problemele personale sunt analizate la o altă
scară. Complicații de natură intimă. Cele mai bune soluții vin prin limpezimea spiritului. Modificări
care ne reașază ideile, privilegiile. Interes pentru bani. Concentrare prea mare de probleme care
creează suspiciuni. Asocierile de lungă durată trebui revizuite. Negativitate. Se abordează imposibilul
cu mai mult curaj. Împrumut. Bunăstarea face diferența dintre oameni. Munca suplimentară devine
istovitoare. Nevoia de repaus ascunde de fapt o plictiseală. Apar discuții despre îndeplinirea unor
sarcini profesionale. Refuzul muncii, ca seriozității, ai fortului. Se abuzează de răbdarea cuiva.
Problemele personale sunt transferate pe umerii celorlalți. Îndoială. Poate și ceva bun dintr-o situație
socială potrivnică. Confruntare. Nevoia de securitate îi îndeamnă pe unii la gesturi ciudate. Duritate
prin cuvinte. Retragerea dintr-o relație. Este întreruptă o negociere. Sunt puse în aplicare soluțiile
gândite din timp. Ceea ce este irațional devine bun și constructiv. Succesul se întoarce către sine.
Negocierile merg într-o direcție bună. Se cedează în fața unor insistențe. Se găsește vinovatul care a
creat mai multe încurcături. Investiție. Autoritate. Soluțiile de viitor sunt abordate cu mai mult curaj.
Este solicitat sprijinul unei persoane cu autoritate într-un domeniu diferit de al solicitantului. Dorință.
Omul sensibil este copleșit de patimi. Condițiile sociale potrivnice sunt explicate foarte clar.
Negocieri oprite. Reculegere. Nevoie de relaxare. Interes față de rafinament, artă, natură. Fericirea
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vine prin intermediul celuilalt. Refuzul simplității provoacă o rană. Activității multiple. Se
ameliorează o situație nefavorabilă. Prudență exagerată. Interes pentru distracție. Ne grăbim cu
concluziile. Interes pentru etichetare. Complicații din cauza lipsei de loialitate. Falsă veselie.
Deciziile ne duc spre o zonă întunecată. Ni se pare că știm totul despre această perioadă. Profităm de
pe urma succesului cuiva. Fermitate prezentată greșit. O înțelegere este degenerată. Interes pentru
faimă, onoruri. Planurile de viitor, prin noutatea lor, ne sperie. Nesiguranță. Trebuie să ne împăcăm
cu trecutul. Aventuri stranii. Insatisfacții. Nervozitate. Suspiciune. Prea multe frământări. Remușcări
care dau evenimentelor note false. Lipsa de coerență este plătită scump. Exigență. Ne lipsește doar
ceea ce ne trebuie acum. Mulțumire. Se discută despre responsabilitate. Necunoscutul ne inspiră
teamă. Sunt descoperite niște erori. Se impune o reorganizare. Idilă. Faptele personale sunt lovite de
inutilitate. Este nevoie de modificarea propriului punct de vedere.

A treia decadă a lunii iulie ne pune în fața unei situații cum nu s-a mai întâmplat dea lungul acestui an. Decada în curs reprezintă și un veritabil moment de dinamizare, adică
ceea ce urmează să experimentăm în momentul de față ne alimentează prin motivațiile pe
care le avem pe moment, prin ceea ce spunem că s-ar fi întâmplat altădată. Unii vor
considera că asocierile momentului sunt foarte importante, că pot privi foarte departe, că
pot face o călătorie în timp, se pot separa de toate dramele decadelor anterioare însă lucrul
acesta este mai puțin important prin acțiunea în sine, cât de important este că ne raportăm
la ceea ce trăim în momentul de față, în prezent. Desigur, aceasta este o mare tentația și
mulți vor interpreta schema de față prin elementele negative, prin ceea ce este rău sau prin
ceea ce este apăsător. Vor încerca să-și justifice ceea ce nu pot să facă prin faptul că
prezentului îi atrage foarte tare și trebuie să țină cont de el. Legătura pozitivă a acestei
decade este cu a doua decadă a lunii ianuarie, cea care a fost pentru decada anterioară un
reper negativ. Acum înțelegem de ce în ultimele 10 zile am uitat, am întors spatele unor
prieteni, am evaluat greșit o situație. Cel care se va simți acum motivat să discrimineze, să
se asocieze doar pe baza norocului sau pe baza unor impresii subiective va fi perturbat de
duritatea răspunsului și va rămâne blocat în impresiile negative considerând că în viața sa
nu s-a schimbat nimic, oricât de multe sunt anunțate de cei care fac previziuni sau de cei
care avertizează. Lucrul acesta va rămâne un impediment și în următoarele luni pentru că
această perturbare nu poate fi ușor trecută cu vederea. Relațiile bune au nevoie acum de
argument, de o disciplină comportamentală, nu neapărat de explicații savante. Logica cere
raportarea la alte modele.


7:05 careu Lună-Jupiter
9:27 sextil Lună-Saturn
10:32 trigon Lună-Capul Dragonului
11:31 opoziție Venus-Pluton
13:45 conjuncție Lună-Neptun
15:34 conjuncție Mercur-Soare
20:17 sextil Lună-Pluton
21:19 trigon Lună-Venus

Dacă ar fi să interpretăm ecuația astrală a acestei zile doar prin ceea ce se consumă
acum am considera că experiențele decadelor anterioare trebuie să-și găsească un răspuns
și că oamenii se vor răzbuna indiferent de situațiile pe care le vor parcurge, indiferent de
calitatea partenerilor de dialog. Dacă au avut o nemulțumire în ultima decadă și-o vor vărsa
acum, cu toată otrava pe care o conține, asupra primului om cu care se întâlnesc.
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Corespondențele acestei zile fac trimitere însă către cinci zile aparținând acestei decade 23, 24, 25, 27 și, respectiv, 28 iulie, ceea ce înseamnă foarte mult. Corespondențele de
dinamizare se orientează doar către ziua de 23 iulie, cea care anunță trecerea Soarelui pe
zodia Leu. Dinamismul este clar, dar nu același lucru se poate spune acum și despre ceea
ce avem de consolidat. Asta înseamnă că nu ar trebui să ne raportăm atât de mult la
modelele simpliste de viață, la valorile banale care ne-au făcut viața ușoară în decada
anterioară pe motiv că dinamismul social face ca multe să vină de la sine. Opoziția VenusPluton vine să ne avertizeze că toată puterea momentului se bazează pe o clarificare. Ceea
ce nu a fost înțeles trebuie acum clarificat, nu transformat într-o dezamăgire sau într-o
tristețe și mai mare, nu adăugat, ca un element negativ, la apăsările pe care nu le-am
soluționat în ultima perioadă. Este clar că momentul de față aduce anumite dificultăți de
înțelegere pentru că ni se pare că nu facem parte din grupul care trebuie sau că această
comunitate în care ne-am integrat prin voință proprie ne cere prea mult. În plus, aceste
solicitări pe care le primim din partea comunității nu sunt suplimentate de recompense, nu
ni se permite să avem viziunea de ansamblu asupra grupului, să înțelegem de ce o decizie
a fost elaborată în felul acesta, nici măcar ce rol îndeplinim pentru cei care se folosesc de
ceea ce știm sau pentru
cei care ne apreciază.
Deoarece
corespondențele
de
consolidare fac trimitere
către următoarele zile,
dinamice prin implicarea
Lunii sau prin implicarea
Soarelui, dar și prin cea
a lui Venus, înțelegem
că
doar
această
expresivitate,
doar
modificările care trebuie
să le impunem acum
contextului
social
urmăresc
cultivarea
unui punct de vedere
propriu,
stimularea
creativității, o anume
expresivitate
care
trebuie să compenseze
un insucces despre care
nu vrem să vorbim.
Poate vom reuși să
vorbim începând cu ziua
următoare, când Jupiter și Junon se vor întâlni într-un trigon, acum, însă, avem mari îndoieli
față de sinceritatea celor care ne ascultă. Așadar, consolidarea momentului este mai mult o
sinteză asupra unor planuri de viitor, nu o sinteză asupra unor întâmplări care s-au consumat
deja. De aici și caracterul complicat al zilei de 21 iulie care vine și din paradoxul de a face o
sinteza a unor întâmplări care nu s-au consumat încă. Oamenii nu trebuie învinuiți pentru
că au acum prea multe îndoieli, ci ar putea să fie acuzați pentru că nu se pot concentra
deoarece absența concentrării aduce un mare deserviciu realizărilor ce pornesc din ecuația
astrală a acestei zile. Cei care au curaj nu sunt superiori celorlalți decât dacă demonstrează
că știu ce să facă cu el.
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8:57 trigon Lună-Mercur
11:32 trigon Lună-Soare
13:00 Luna intră în zodia Berbec
20:14 trigon Jupiter-Junon

În mijlocul acestei zile Luna va trece pe zodia Berbec ceea ce va însemna un suflu
nou, deschidere către noi proiecte, curaj în exprimarea propriului punct de vedere, mai multă
îndrăzneală, mai multă determinare. Deocamdată lucrul acesta rămâne în această zonă a
lucrurilor intenționate, acțiunile propriu-zise devenind vizibile începând cu ziua următoare
după ce și Soarele va trece pe zodia de foc, pe Leu (domiciliu). Momentul de față este
dominat de teama că înțelegerile mai vechi nu rămân în picioare, dezamăgirile care au fost
proiectate pe spațiul public ne sunt atribuite sau considerăm că ne facem vinovați de faptul
că anumite înțelegeri nu mai merg mai departe așa cum ar fi trebuit. Impresiile acestea se
răsfrâng și asupra muncii, cea care devine istovitoare, enervantă, obositoare pentru că ne
face să ne gândim doar la
ceea ce nu putem obține.
Curajul momentului ne oferă
prilejul de a trece dincolo de
aceste obstacole și de a da la
o parte negativitatea pe care
am alimentat-o în ultima
perioadă. De aceea ziua de
22
iulie
nu
are
o
corespondență
de
consolidare
pentru
că
presiunea a ceea ce am
parcurs în ziua anterioară a
fost prea mare și avem
nevoie de mai mult timp
pentru a ne reculege. Avem
însă mai multă energie, mai
multe motivație de a ne
mobiliza, iar acestea vin din
zilele de 28 și, respectiv, 29
iunie. Adică, ne vin din
trecerea planetei Venus pe
zodia Leu și din împlinirea
trigonului Soare-Chiron. În
cuvinte
mai
simple,
speranțele momentului, cele
care ne vorbesc despre
incertitudini în raport cu un
asociat, pot fi anulate prin
speranțe noi, cele despre
care credem acum că ne
aduc mai aproape de oameni și de valorile lor pentru a nu mai munci singuri ori pentru a ne
face acest proces mai plăcut. În felul acesta se poate explica de ce corelațiile ne ajută acum
să avem mai mult curaj, mai multă îndrăzneală, să ne bucurăm de tot ceea ce facem și,
chiar dacă este obositor, măcar să fie și plăcut.
Dacă omul superior va avea acum o viziune clară, iar unii chiar impresionantă, fiind
capabil să-și modifice defecte de caracter, de limbaj, poate chiar de exprimare sau de
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gramatică, omul simplu va rămâne în continuare prizonierul impresiilor subiective. I se va
părea că munca sa, istovitoare, așa cum a spus toată ziua, nu va fi niciodată recompensata
și drama aceasta îl va urmări mult timp de acum încolo. Lucrul acesta se explică din punct
de vedere astral prin faptul că pe 22 iulie Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Rac,
aducând multora o contradicție între mulțumirea pe care ar trebui s-o avem pentru munca
depusă și repausul impus de conjunctura de acum.


0:49 conjuncție Lună-Chiron
5:50 Soarele intră în zodia Leu
16:31 trigon Lună-Marte
19:12 trigon Lună-Jupiter
20:15 trigon Lună-Junon
21:29 careu Lună-Saturn
22:38 careu Lună-Axa Dragonului

23 iulie este o zi dinamică. În dimineața acestei zile Soarele va trece pe zodia Leu și
oamenii vor considera că trebuie să se întoarcă la promisiuni mai vechi, nu neapărat cele
pe care le-am făcut celorlalți, cât la acele promisiuni pe care ni le-am făcut nouă înșine. Prin
îndeplinirea acestor promisiuni se simt fertili, puternici din punct de vedere social, spiritual
sau importanți pentru grupul de apartenență. Momentul de față aduce însă o
responsabilitate mare pentru că va fi regăsit pe parcursul a 3 zile pe care și le va însuși ca
pe niște corespondențe de consolidare. Prima zi a acestei decade, zilele de 25 și, respectiv,
31 iulie, sunt aceste corespondențe de consolidare. Dacă în privința primei zile a decadei
lucrurile ne sunt oarecum clare pentru că au fost abordate la momentul respectiv prin acea
problematică a dezamăgirii, a responsabilității, celelalte zile, de 25 și, respectiv, 31 iulie,
sunt zile care aduc multă energie, dinamism, curaj și o mândrie pe care nu suntem încă
pregătiți să o folosim. În ultima zi a acestei luni Luna va trece pe zodia Leu și va exista o
legătură subtila teribilă între ambițiile de acum și ambițiile de atunci, între tensiunea de
acum, când Luna se află în careu la Axa Dragonului și momentul acela, de la sfârșitul lunii,
când Luna se va afla în fereastra unui unghi foarte bun cu Axa Dragonului. Speranțele de
acum ni se vor părea ca fiind instrumente de tortura, elemente de care un om puternic poate
abuza atunci când dorește să obțină ceva important de la un om slab. Până la urmă, dacă
avem suficient de multă răbdare să privim evenimentele până când ziua se va încheia, vom
vedea că totul se bazează pe interpretare sau pe rezultatele obținute în urma unei negocieri.
Vom trece prin situații dificile, multe dintre ele dominate de orgoliul de a fi cineva, de a lansa
un mesaj original, de a lăsa o urmă a trecerii, însă ceea ce rămâne în conștiința celorlalți
este rezultatul social pozitiv. Toate celelalte sunt doar elemente care definesc prezentul.
Dacă această zi nu ar fi trimis către 21 iulie și, respectiv, 29 iulie raze importante
pentru dinamizare nu am fi reușit să obținem prea multe lucruri bune din ecuația astrală a
momentului. Conjunctura decadei, dar și cea a lunii iulie în ansamblu, face ca această
trecere a Soarelui pe zodia Leu să primească un ajutor interesant. Primul ajutor vine din
memoria greșelilor trecute, din întoarcerea la o schiță mai veche pe baza cărora un individ
și-a propus să ridice mari edificii, mari construcții, la tratative mai vechi care au rămas în
aer, care nu au primit până în momentul acesta un răspuns, dar și la mesajul plăcut,
interesant și deconectant pe care-l primim din partea unui om profund care construiește totul
pentru a fi ușor de înțeles și de aplicat, chiar dacă nu este. Așadar, lucrul cel mai bun pe
care-l putem face acum este să ținem cont de un factor de reglare, de vocea unui om
puternic, de puterea unui individ care alege, complet dezinteresat, să ne ajute. Cea mai
mare greșeală este de a refuzat toate lucrurile acestea pe motiv că ele nu sunt de actualitate.
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8:17 careu Lună-Pluton
16:09 careu Lună-Venus
17:45 careu Lună-Mercur

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Berbec și vom avea de traversat 3 unghiuri
negative pe care acest astru le împlinește cu planetele de pe zodia Capricorn și de pe zodia
Rac. Înțelegem, în felul acesta, că schema astrală a momentului face trimitere la o
experiență dură. În primul rând, momentul de față ne spune că ar trebui să ținem cont de
sentimentele celorlalți, de experiențele lor, de acumulările pe care le-au comportat în ultima
perioadă pentru că, altfel, aceste persoane se vor apăra și vor apărea confruntări lipsite de
valoare, lipsite de sens ori bazate pe această nevoie de securitate care nu are de ce să
ajungă în zona aceasta. Unii aborda tratamentul de față cu acel dispreț care întrerupe orice
negociere, pune punct unei colaborări sau face că anumite evenimente să se termine prost.
Corespondențele acestei zile sunt doar de dinamizare și ele merg spre prima zi a acestei
decade, dar și spre ziua de 28 iulie, cea dominată de trecerea planetei Venus pe zodia Leu.
Asta înseamnă că momentul de față
aduce ca element pozitiv un fel de
creativitate prin care încercăm să
compensăm grijile pe care le avem
față de colaboratori, față de
îndeplinirea anumitor promisiuni,
față de propriul statut, dar și griji
legate de stabilitatea acelor relații
care se bazează doar pe schimb
afectiv. Dacă în această zi Luna nu
ar fi trebui să treacă prin careul la
Venus, nu am fi vorbit despre nevoi
care trebuie împlinite și al căror timp
de îndeplinire se suprapune cu
anumite sarcini profesionale sau cu
intervalul în care trebuie să
răspundem unor solicitări venite din
partea unor superiori. Așadar,
momentul acesta ne îndeamnă să
găsim cele mai bune soluții pentru a
trece dincolo de un obstacol
personal, fără să le spunem
celorlalți, fără să ne plângem, fără
să-i lăsăm să observe lucrul acesta,
pentru ca, pe viitor, realizările
acestea se pară foarte simple. În
realitate, aceste ultimul sector de
tranzit al Lunii pe zodia Berbec este
unul încărcat de multe griji care pot
fi văzute foarte ușor de cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces
de cercetare spirituală și care urmăresc să investigheze fenomenul social ori să-și rezolve
prin explicații de factură spirituală multe din cele pe care le trăiesc. 24 iulie este ziua în care
înțelegem că tensiunea poate provoca o boală, o disfuncție sau îl poate duce pe cel în cauză
pe un traseu care să funcționeze în fața altor reguli. Dacă până acum ni s-a părut ușor să
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trecem peste anumite impedimente, acuzații sau umilințe, conflictele care vin din acest nou
traseu cer o altă abordare pe care cel în cauză nu o cunoaște.


0:41 Luna intră în zodia Taur
3:28 conjuncție Mercur-Venus
4:15 Ultimul pătrar
13:12 conjuncție Lună-Uranus
15:23 trigon Marte-Jupiter
18:29 sextil Lună-Lilith

Ecuația astrală a zilei de 25 iulie ne pune în temă că acele probleme care în prima
jumătate a anului sau acutizat prin mobilizare, acum se pot rezolva procedând așa. Și de
această dată, la fel cum am văzut că s-a întâmplat și în ziua anterioară, momentul de față
are doar corespondențe de dinamizare, nu și de consolidare. Desigur, nu înseamnă că nu
trebuie să învățăm nimic, ci înseamnă că ni se oferă privilegiul de a acorda o mai mare
atenție demersurilor care se exprimă într-un mod amplu, rapid, eficient, dinamic. Faptul că
în a doua parte a zilei Marte va avea de împlinit trigonul său cu Jupiter este un indiciu absolut
minunat referitor la sensul lucrurilor, la natura evenimentelor, dar și la perioada de
desfășurare a acestora. Acum Marte se află pe zodia Leu, dar pe 18 august va trece pe
zodia Fecioară și pe 12 septembrie se va afla în careu cu Jupiter. Asta înseamnă că de
acum și până pe 18 august vom încerca să rezolvăm, iar ceea ce nu reușim să rezolvăm se
va transforma într-o nouă metodă de luptă care își va atinge vârful pe 12 septembrie. Ca
repartizare în timp sunt ușor de delimitat aceste etape, însă ca intensitate ori ca profunzime
lucrurile sunt puțin mai complicate. 25 iulie face trimitere către zilele de 21 și, respectiv, 23
iulie, ca repere în ceea ce privesc corespondențele de dinamizare. Dramele pe care l-am
trăit în prima parte a anului dar și ambițiile pe care vrem să ni le împlinim ori să ne satisfacem
acum reprezintă două forțe contrare care nu pot lucra pentru un ideal comun. De aceea și
ziua de 25 iulie devine atât de complicată, apăsătoare când negocierile intră într-un con de
umbră sau trec printr-un impas, când soluțiile pe care ne-am propus să le punem în aplicare
se lovesc de complicații personale, afectarea stării de sănătate, o sumă insuficientă de bani,
absența oamenilor dragi care ar putea să ne rezolve anumite probleme. Din acest punct de
vedere 25 iulie este o zi de risc și mobilizarea nu este soluția la care ar trebui să apelăm cel
mai ușor pentru că nu tot ceea ce gândim că este făcut cu bune intenții este primit de ceilalți
cu aceeași atitudine. Este clar că gândul acesta de asociere, mai ales că nu avem în jurul
nostru oamenii cu care ne-am obișnuit, cei care au demonstrat până acum că se pricep atât
de bine la soluții speciale, forma aceasta de interacțiune pune asupra vieții personale o
greutate mare încât cel imatur va ajunge la dezordine. Marte și Jupiter sunt acum într-o
relație bună, dar binele acesta se pare că nu este încă accesibil oricui sau nu este pe
înțelesul celui care dorește să profite de pe urma lui. Dacă în dimineața acestei zile Mercur
nu ar fi trecut prin conjuncția cu Venus, Mercur fiind retrograd, nu s-ar fi pus problema ca
omul simplu să-și dorească mai mult decât și-a dorit până acum, adică să ceară de la viață
mai mult decât a făcut până acum, mai mult decât poate duce. Și această conjuncție este
un aspect bun, dar nu cu Mercur retrograd. Retrogradarea lui Mercur aduce dorința de a
înfăptui ceva remarcabil într-un impas. În loc să țină cont de nevoile comunității, această
dorință, este formulată doar prin nevoile celui în cauză. Latura bună acestui aspect ne
vorbește despre capacitatea specială a celui în cauză de a selecta, ca principiu, ceea ce
este folositor, dar, prin retrogradarea lui Mercur, se alege doar ceea ce este folositor celui
în cauză. Așadar, sunt puține situațiile în care nevoia individului se identifică mult cu nevoia
societății și numai în astfel de conjuncturi vorbim despre un progres vizibil. În toate celelalte
apare o discrepanță teribilă care provoacă nemulțumire. Cu cât individul se află mai sus pe
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ierarhia socială cu atât aceste discrepanțe vor crea mai multe nemulțumiri, iar efectele vor
fi pe măsură.


6:07 careu Lună-Marte
7:24 trigon Lună-Saturn
8:34 sextil Lună-Capul Dragonului
8:47 careu Lună-Junon
11:53 sextil Lună-Neptun
17:53 trigon Lună-Pluton

Luna se va afla în dimineața acestei zile într-o relație foarte bună cu Axa Dragonului
și, dacă luăm în calcul faptul că și Neptun se alătură acestei combinații fericite înțelegem de
ce avem mai multă putere de convingere, mai multă îndrăzneală bună, energia pentru a
împlini ceea ce până acum nu am putut. Vorbim, așadar, despre un moment special când
putem valorifica o situație socială, când putem întoarce toată forța către avantajul propriu,
când putem anula anumite situații de care s-au folosit unele persoane pentru a ne umili.
Având în vedere că Luna se află acum în zodia Taur, lucrurile bune ale acestei zile se
răsfrâng și asupra stabilității familiei, dar și asupra celor care doresc să facă sacrificii pentru
a-și întemeia o familie sau a-i spori numărul membrilor săi.

Și această zi, precum cele două anterioare, nu conține corespondențe de
consolidare, ci doar de dinamizare, ceea ce reprezintă un avantaj foarte mare pentru cei din
amici sau care urmăresc să atingă un anumit statut social practicând o meserie ori prin
dialog, prin schimb de experiență. Schimbul de experiență al acestei zile este unul foarte
constructiv pentru că el se bazează pe viziunea de ansamblu pe care o conferă de ani buni
Neptun de pe zodia Pești. În ultima perioadă, prezența Lunii negre pe zodia Pești a ridicat
o problemă în privința acestei viziuni de ansamblu, ceea ce nu a fost plăcut. Acum, chiar
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dacă Luna neagră se apropie cu pași repezi de Neptun (conjuncția celor două elemente
astrale se va consuma pe 1 octombrie) beneficiul momentului este clar, și ne pune în
dificultate înțelegerea, adaptarea și raportarea la etaloane verificate. Ceea ce se consumă
pe 26 iulie va avea un rol foarte important în ziua următoare, pentru că ecuația astrală a
momentului devine pentru ziua următoare o corespondență de consolidare. Așadar, această
libertate pe care o resimțim acum, ca un fel de ochiul furtunii, ne pregătește pentru marele
episod al zilei următoare, cel care aduce trecerea Lunii pe Gemeni și împlinirea a două
unghiuri frumoase cu Soarele și cu Chiron. Încă de pe acum ne pregătim un moment de
relaxare, de destindere sau stabilim o întâlnire care să conțină și o negociere. Această
negociere va fi un real succes și ne vom aduce aminte de ea spre sfârșitul acestui an. Cu
toate acestea, ar trebui să ne aducem aminte de ceea ce am analizat în a treia decadă a
lunii aprilie, cea care are cu decada de față o legătură pozitivă. La momentul acela, când ne
pregăteam pentru retrogradarea lui Saturn, deplasare ce se va încheia pe 18 septembrie,
am sperat că secvența astrală a acestei decade ne va ajuta să discernem mai corect binele
de rău să facem asocieri și pe baza aceea ce ne dorim, nu doar pe baza aceea ce este
necesar ori impus de cineva din exterior. Rău care s-a bazat pe experiența nefericită a primei
decade a lunii iulie ne-a spus că încă de pe atunci ne proiectam în viitor grija că orgoliul nu
va putea fi stăpânit, ținut sub control, canalizat către un scop constructiv. Acum avem
capacitatea de a face un arc peste timp, de a ne întoarce cu privirea către momentul acela
pentru a vedea care ne erau atunci speranțele și a fi suficient de raționali încât să
recunoaștem care au devenit acum puteri. Din comparația celor două situații se naște acum,
pe 26 iulie, puterea de a schimba ceea ce în prima jumătate a anului părea imposibil de
împlinit, modificat sau ajustat. Mulți vor spune că 26 iulie este o zi de educație, însă nu este
așa. Avem înscrisă în noi acea informație care ne ajută să ne adaptăm, să găsim cele mai
bune soluții însă, de multe ori, ne lipsește doar capacitatea de a face legătura potrivită.
Acum putem face legătura potrivită și avantajul acesta va fi folositor și în ziua următoare.


0:42 sextil Lună-Mercur
7:22 sextil Lună-Venus
9:23 Luna intră în zodia Gemeni
17:11 sextil Lună-Soare
19:57 sextil Lună-Chiron

Pentru mulți, 27 iulie va fi o zi de nesiguranță. În primul rând, Luna va părăsi zodia
Taur și vom fi cumva vitregiți ne aceasta abilitate care ne-a ajutat foarte mult în zilele
anterioare să ne prezentăm o lucrare, o calitate, să negociem în interesul propriu, să ne
susținem prin argumente solide un patrimoniu. Trecând pe zodia Gemeni, ne rămâne doar
relația în sine, doar elementul favorabil care vine din faptul că suntem acceptați la masa
negocierii, nu neapărat că suntem și crezuți. De aceea, momentul zilei de 27 iulie se
bazează foarte mult pe avantajele obținute în ziua anterioară. Ceea ce s-a obținut anterior
devine o bază ce nu va putea fi schimbată de nimeni și, implicit, ea va fi transformată într-o
fericire care durează mai mult decât întâlnirea în sine, decât situația la care face trimitere.
Chiar dacă această decadă nu va mai fi invocată până la sfârșitul acestui an, realizările pe
care le obținem acum vor fi regăsite în multe din conjuncturile următoarelor luni.
Corespondențele de dinamizare a acestei zile fac trimitere la anumite situații greu de
acceptat, deteriorat sau de înțeles, adică la zilele de 21 iulie și, respectiv, 30 iulie. În primul
caz, avem ca element dominant opoziția lui Venus cu Pluton, deci probleme personale care
devin obstacole pentru deciziile de grup sau care ne întâmpină să luăm parte la ceea ce
este frumos în grupul de apartenența, iar în al doilea caz avem de-a face cu o frică personală
care ne blochează accesul la un rezultat final, ne întârzie, ne îndeamnă să ne gândim mai
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mult la remușcări decât la ceea ce urmează să primim dacă îndeplinim și celelalte condiții
impuse de conjunctura momentului. În plus, o mare parte a zilei Venus se va afla pe ultimul
grad al zodie Rac, ceea ce aduce o oboseală suspectă, stranie și, implicit, nevoia de odihnă
va fi invocată mai mult decât ne-am gândit că am avea permisiunea. Această poziție astrală
le vorbește oamenilor despre patimi, și, așa cum am văzut de multe ori în analizele pe care
le facem aici, aceste patimi opresc lucrurile bune care urmează să se întâmple.
Deocamdată, conform corespondențelor ne gândim că anumite situații bune urmează să se
întâmple peste câteva zile, pe 30 iulie, însă grija că nu avem o bază necesară pentru o
situație atât de delicată ne ține departe de acea sensibilitate profundă și ne blochează
creativitate. Asta înseamnă că tot ce grija momentului, orice teamă, oricât de bine este
argumentată, blochează accesul la împlinirea următoarelor etape aparținând demersului
activ în momentul de față. Dacă nu uităm că mulțumirea sau chiar fericirea, că lucrurile bune
nu sunt accesibile prin intermediul celuilalt, vom renunța la aceste griji nejustificate, aceste
obsesii și vom avea mai multă încredere în bunăvoința partenerului de dialog. Este posibil
ca începând de mâine, după ce Venus va intra pe zodia Leu, mesajul acestui partener de
dialog să se schimbe, dar acum trebuie să ținem cont de el.


2:37 careu Lună-Lilith
4:53 Venus intră în zodia Leu
12:02 opoziție Lună-Jupiter
15:39 sextil Lună-Marte
17:26 sextil Lună-Junon
18:19 careu Lună-Neptun

În dimineața acestei zile Venus își va încheia tranzitul sau prin zodia Rac și va intra
pe zodia Leu. Această schimbare este importantă pentru oamenii care au un mesaj de
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transmis, pentru cei care au nevoie de spațiu de desfășurare, de un nou domeniu în care
să își prezintă ideile, de colaborări noi. Această poziție aduce și greșeli care se bazează în
special pe orgolii, atitudini necuviincioase, pe cuvinte pe care le adresăm celorlalți fără să
fim atenți, fără pic de prudență. Unii pe această conjunctură se vor grăbi în anumite
concluzii, dar nu concluzia în sine este greșeala, cât modul cum este ea comunicată. 28
iulie este o zi dinamică, atât prin corespondențele de consolidare, cele care fac trimitere
către zilele de 22, 24 și, respectiv, 26 iulie, cele care au lansat mesaje care au vizat
centrarea individului pe o altă direcție. Mulți, ajunși pe 26 iulie, au reușit să se stabilizeze pe
o direcție foarte bună, să pună bazele unor colaborări importante, să fie stabili, serioși, să
obțină rezultate care vor fi foarte folositoare și în următoarele luni. Cei care au fost mai
leneși, se vor gândi cu grijă la ceea ce nu au reușit să facă și li se pare că 28 iulie are pentru
ei un mesaj tendențios. Unii spun că le este oprit accesul la fericire, că nu mai sunt ajutați,
că sunt trădați, că oamenii care au avut încredere le-au întors spatele. Este posibil ca în
anumite situații să se contureze și în forma aceasta. Venus pe zodia Leu îi face pe oameni
nerăbdători în a se bucura de propriul succes și indiferenți față de erorile pe care le provoacă
celorlalți. Asta nu înseamnă că se poate generaliza.
Pe Gemeni, Luna are de împlinit acum o opoziție cu Jupiter, aspect care
accentuează această dramă și care luptă împotriva blândeții pe care am încercat s-o
protejăm zilele anterioare de situații neprevăzute sau tendențioase, dar și un careu cu
Neptun. Ceea ce ni se pare că nu am primit este să fie un element peste care nu putem
trece, care ne întunecă viziunea, gândirea, ne stinge lumina pe care am avut-o pe chip până
de curând. Ajunși în punctul acesta oamenii se vor simți mult mai atașați de prejudecăți, de
etichete, adică se vor întoarce la lucruri rele pe care le-au făcut în cunoștință de cauză în
anii anteriori până în 2018. Cei care nu sunt încă acceptați în grupul pe care îl vizează vor
fi tentați acum să scoată din tolbă idei care să tulbure armonia de acolo și să intre în cadrul
acelui grup pe ușa din dos, prin aceste comportamente greșite. Cei care vor renunța acum
la simplitate arată că acestea le sunt obiceiurile, acțiunile acestea au fost preferate de
fiecare dată și că, până la urmă, nu sunt victime, ci torționari, iar maniera aceasta de a
acționa nu este justificată decât de obișnuință de a acționa în felul acesta.
În rest, legăturile care există între această zi și zilele de 21 și, respectiv, 29 iulie prin
corespondențele de dinamizare promit faptul că orice efort, oricât de mic este, întărește
moralitatea omului frumos, vindecă acele dezamăgiri care n-au dat bătăi de cap în prima
jumătate a anului, opresc întoarcerea la obsesiile anului 2018. Asta înseamnă că 28 iulie nu
trebuie să ne rămână în conștiință prin regret, nici prin duritatea cu care luăm la cunoștință
despre calitatea morală a unor colaboratori, ci prin blândețea de a înțelege corect mesajul
unui om.


6:42 trigon Soare-Chiron
14:25 Luna intră în zodia Rac

Multe din cele care ni s-au părut confuze la începutul acestei decade par să se
clarifice în momentul de față. Acum, ne întoarcem privirea către ziua de 21 iulie ca spre un
colac de salvare. Multe din modificările care au avut loc de la începutul decadei și până
acum ne lasă impresia, la o simplă analiză, că au fost întâmplătoare, incomplete, la mâna
celorlalți. În realitate, ceea ce trăim în momentul de față este un fel de rămășiță, o frustrare
care nu ne permite să folosim patrimoniul personal, să accesăm altă energie, să ne liniștim.
Dacă vorbim despre un conflict, acesta trebuie să fie rezultatul unui succes care a trezit prea
multă invidie. Dacă vorbim despre o înțelegere care nu mai poate fi susținută, care se
destramă, atunci se face trimitere la o minciună sau la mai multe minciuni pe care un
colaborator alege să le spună, să le ofere celorlalți ca pe niște daruri de preț. Lucrul acesta
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îl înțelegem încă din dimineața acestei zile când Soarele și Chiron se vor afla în trigon. Acest
aspect a fost activ și în zilele anterioare, însă la momentele acelea unghiurile care erau
active, care se împlineau, au avut prioritate. Acum ni se pare că atât bucuriile și necazurile
trebuie să rămână în urmă iar ceea ce avem în față seamănă cumva cu o confuzie, cu o

suspiciune care nu ne permite să ne bucurăm de nimic. Corespondențele de consolidare
ale acestei zile ne îndreaptă atenția către zilele de 22, 23 și 28 iulie în ideea de a reitera o
anume ușurință ce a fost vizibilă la momentul acela în relația individului cu cei pe care îi
apreciază. Acum ni se pare că toată lumea ne face observație, că nimic din ceea ce facem
nu este bun, și că interesul celor cu care interacționăm este doar către faimă și către onoruri.
Această impresie negativă ar trebui să fie raportată la momentul zilei de 21 iulie. Ceea ce a
fost bun atunci încercăm să reedităm acum, să punem din nou în practică considerând că
acelea sunt elementele cu adevărat utile pentru ceea ce avem de făcut în lunile următoare.
Dacă ne-am detașa puțin de această frustrare am vedea că zilele de consolidare ne vorbesc
despre energii noi, despre direcții noi, despre o eliberare de drame, situație care nu a fost
abordată cu seriozitate. Caracterul complet al acțiunilor acestea din zilele de 22 și 23 iulie
poartă întreaga vină pentru confuziile de acum. Dacă în acțiunile dinamice ni se pare că
nemulțumirea este motorul cel mai important, atunci să stăm strâmb și să judecăm drept, să
avem curajul să ne cunoaștem măcar față de noi înșine, că dezamăgirile de la începutul
acestei decade nu prea s-au șters. Dacă s-au șters atunci preocupările acum vor fi de-o
fermitate absolut impresionantă. Ne vom întoarce către situațiile care au fost descrise
anterior prin opoziție sau refuz pentru a le vindeca, pentru a le oferi din experiența proprie,
pentru a-i ajuta pe protagoniști să se desprindă de iluziile care le alimentează, în cele mai
multe din situații, o stare conflictuală. Astfel, relația bună dintre Soare și Chiron nu arată
situația conflictuală pe care cineva să o rezolve, iar acel cineva să dispară în anonimat sau
să se piardă în anonimatul de unde a venit, ci despre calitatea profundă a unui om care este
întotdeauna conștient de binele pe care-l faci și care nu urmărește laude, onoruri sau alte
recompense ca plată. Chiar dacă asteroidul Chiron este retrograd, nu vorbim despre refuzul
valorilor morale, nici a celor spirituale în cazul oamenilor profunzi, ci vorbim doar despre
durerea lor de a nu putea să ajute mai mult, de a constata cât de mult se complac oamenii
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în stări întunecate, inferioare de conștiință. Pentru acești oameni 29 iulie nu este o zi de
patimă, ci una de soluție.


0:16 careu Lună-Chiron
1:35 sextil Lună-Uranus
2:13 careu Soare-Uranus
6:53 trigon Lună-Lilith
16:52 opoziție Lună-Saturn
18:01 conjuncție Lună-Capul Dragonului
21:12 trigon Lună-Neptun

Careul Soarelui cu Uranus le oferă celor superficiali senzația că se află în fața unor
noutăți. Aceste elemente noi sunt de fapt situații fragmentate, incomplete, poate chiar
gândite să aibă această structură spre care nu am avut timp de-a lungul acestei decade să
ne îndreptăm atenția și acum, când din motive mai puțin plăcute, ne uităm spre ele le vedem
clar. Deformările zilei nu trebuie duse mai departe în luna august, ci trebuie să rămân aici.
Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că în a doua parte a zilei Luna
va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului ceea ce va însemna inițierea unui nou ciclu
draconitic. Dacă alegem, printr-o eroare, să ducem mai departe remușcările momentului,
ducem către ciclul care debutează cu această conjuncție și nervozitatea, și insatisfacțiile dar
și suspiciunile pe care nu le-am rezolvat, oricât de mult ajutor am primit. Astfel, 30 iulie
devine o zi de neseriozitate, când cele mai mari greșeli pe care am putea să le facem ar fi
să căutăm răspunsuri acolo unde nu le vom găsi niciodată. Cumva, toată această înclinație
de a căuta răspunsuri acolo unde nu există se susține pe grija că din zilele anterioare ne-au
rămas cozi, acțiuni care nu s-au încheiat, nu s-au finalizat, planuri de viitor asupra cărora nu
am lucrat așa cum trebuie. Obsesia lucrului impecabil zdruncină puțin conștiința omului care
nu se mulțumește cu puțin și îl pune la lucru. Pentru aceste persoane 30 iulie este o zi de
mare efort, de muncă susținută, când adăugăm noi acțiuni la cele care erau deja programate
încă de dimineață. Acești oameni nu vor mai simții că în jurul lor colaboratorii trăiesc aceeași
furtună, dar pe alte motive. Sunt atât de prinși de ceea ce au de făcut, de frământările lor,
de propriile drame încât nu mai văd în jur ființe, ci organisme, structuri, instituții. Până la un
punct, doar această înclinație către efort sau către a recupera îi ajută să-și păstreze o
anumită coerență în acțiune. Absența muncii reprezintă cel mai mare pericol al zilei de 30
iulie și chiar dacă ar fi să plătim prețul oboselii, el este corect în comparație cu ce am putea
pierde dacă am rămâne simpli spectatori ai fenomenului social. În general, așa cum am
spus de multe ori, momentele de detașare sunt foarte importante. Acum detașarea nu va
putea fi abordată așa cum este ea, ca o acțiune care presupune deconectarea de la anumiți
stimuli pentru a acorda mai multa atenție altui stimul, ci va fi pur și simplu o despărțire care
va accentua dramatismul vieții comune. Deci nu mai este o soluție, programul încărcat, de
asemenea.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor simți pe 30 iulie că trebuie să se împace cu trecutul. Nu se știe dacă vor reuși
să elimine și implicațiile fizice, concrete, sociale ale unor greșeli întreținute până acum de
atitudini afective sau morale greșite. Cert este că această conștientizare reduce din stresul
pe care l-am resimțit toată luna iulie, diminuează nervozitatea și îl face pe cel în cauză să
nu mai simtă dacă aparține unui grup prin aceste tensiuni, prin probleme, prin etichete, ci
prin altceva. Nu se poate anticipa din această prezentare cu caracter general care va fi
elementul personal pe care individul îl va considera atât de bun încât să îl accepte ca fiind
elementul de legătură între el și ceilalți din jurul său. Omul simplu va fi în continuare puternic
prin lucrurile bune pe care au urmărit încă de la începutul anului să le pună la dispoziția
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celorlalți. Faptul că acum își aduce aminte de mici tensiuni, mici probleme, nu reprezintă
pentru el un impediment.


2:25 opoziție Lună-Pluton
6:30 conjuncție Lună-Mercur
16:15 Luna intră în zodia Leu
23:50 conjuncție Lună-Venus

Ultima zi a acestei luni ne vorbește despre nemulțumirile personale. Chiar dacă în
prima parte a zilei Luna se află pe zodia Rac și apoi pe primul sector al zodiei Leu, nu
înseamnă că lucrurile se schimbă, totul este privit ca un element în sine, ca un întreg, ca un
tot unitar, adică până și unghiurile pe care le împlinește Luna arată că frământările de acum
țin doar de o dimensiune personală. Unii vor spune, cel puțin în prima parte a zilei, că
dramele acestea pe care le parcurg, că situațiile acestea sunt trăite de cel în cauză pentru
că trebuie să reducă erorile celorlalți ori trebuie să suporte pentru că alții au greșit. În
realitate, opoziția Lună-Pluton arată că revolta aceasta este o poveste veche și ea nu a
apărut în forma aceasta de la început, ci, întâi, a fost o acțiune agresiv îndreptată împotriva
celor slabi ca, în timp, când această acțiune nu a mai putut fi susținută sau când victimele
de ieri s-au trezit, cel în cauză se plânge, la fel ca acum, că trăiește într-un mediu agresiv și
nu se poate desfășura. Dacă în această primă parte a zilei Luna nu ar fi trebuit să treacă și
prin conjuncția cu Mercur retrograd, poate această judecată nu ar fi fost atât de clar
conturată în sensul acesta, ci ar fi existat măcar un minimum de simț al ridicolului care să îl
facă pe cel în cauză să spună altceva. Așa, retrogradarea lui Mercur încurajează genul
acesta de persoane să creadă că doar atât le trebuie pentru a se întoarce la o autoritate mai
veche: să spună ceea ce simt. Este indicat ca de multe ori să ne împărtășim sentimentele,
însă este de o importanță majoră față de cine facem lucrul acesta și cum. Aceste condiții nu
sunt îndeplinite pe 31 iulie și de aceea multe din faptele personale sunt, așa cum găsim în
anumite soluții juridice, lovite de nulitate.
În a doua parte a zilei, adică spre seară, când Luna va trece prin conjuncția cu Venus
vom reveni la sentimente mai bune, însă dramele vor rămâne și ele la fel de intense. Luna
mereu îl face pe om să se simtă important și pentru că Mercur este în continuare retrograd,
nu vor lipsi nici globurile de sticlă, chiar dacă acum au altă culoare. Astfel, avem ocazia pe
31 iulie să vedem cât de ușor preferă oamenii să trăiască într-un glob de sticlă, într-un spațiu
îngust, izolați de ceilalți auzind doar ecoul propriilor gânduri și să creadă că au parte de o
conversație edificatoare.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor înțelege pe 31 iulie că puterea pe care o simt acum trebuie să fie împărțită. Nu
vor privi această situație ca o interdicție, nu vor extrage din recomandarea astrală caracterul
imperativ, ci vor face lucrul acesta cu cea mai mare bucurie. Practic, prăpastia dintre acești
oameni și ceilalți comuni este pe 31 iulie atât de mare cum nu a fost de mult timp.
Așadar, a treia decadă a lunii iulie ne vorbește despre acele situații care ne țin nervii
în tensiune. Cei care au exersat această latură conflictuală a vieții vor constata acum la
sfârșitul decadei că în toată perioada au fost revoltați, nemulțumiți de ceva, tot timpul s-au
certat concret sau în gând cu cineva. Desigur, dacă sunt atenți și dacă nu am făcut lucrul
acesta cu bună știință, le va folosi această conștientizare și vor fi mai atenți pe viitor la
aceste gânduri, la stările sufletești vicioase pentru a nu se transforma În ființe toxice doar
pentru că nu știu deocamdată cum să se controleze. Unii vor merge chiar mai departe și se
vor integra perfect în deviza lunii, cea care ne spune că fac parte dintr-un anumit grup, că
trăirile lor sunt identice trăirilor celorlalți și asta pentru că au cu toții aceeași origine. Este
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grav dacă termenul de „original” este pus foarte aproape de revoltă, de distrugere, de toxic.
De aceea, este imperios necesar ca elementele pozitive ale acestei decade să facă trimitere
la experiențele celei de a doua decade a lunii ianuarie, când am trecut prin careul JupiterNeptun și când conjuncturile astrale ne-au vorbit despre suveranitate, despre respect sau
despre accident ca o consecință a unor erori repetate. Partea bună vine din faptul că această
decadă aduce multă tensiune care rămâne acum, aici, în spațiul său de desfășurare, nu
conține o direcție care să fie regăsită în mod punctual pe mai târziu. Anumite realizări vor fi
invocate însă doar ca parte a unor demersuri asupra cărora vom lucra în lunile care vor veni.
Luna iulie se încheie într-un mod interesant. Dacă a debutat cu trecerea lui Marte pe
zodia Leu, se termină prin consumarea trigonului Marte-Jupiter retrograd. Totuși, nu putem
încadra, nici măcar la modul simplist, întregul ansamblu doar între aceste două elemente
astrale, însă, în egală măsură, nu avem cum să nu ținem cont de faptul că ele ne arată că
anumite lucruri bune sau rele, care ne-au definit și prima jumătate a anului în luna iulie, se
concentrează. Scopul pentru care ele au fost concentrate ține de conștientizare. Prin
întâmplările acestei luni am avut ocazia să înțelegem care este vibrația definitorie, care este
categoria socială din care facem parte, cu care rezonăm, chiar dacă, fizic, nu suntem acolo.
Această informație este deosebit de importantă în special pentru ceea ce vom parcurge în
luna august, pentru că ea va veni cu o formă absolut ciudată de uitare pe care nu o vom
putea combate decât dacă știm ai cui suntem.
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SECERARE. DE BINE, PĂSĂRILE UITĂ SĂ
ZBOARE PENTRU A SE DEZVOLTA SAU
SUPRAVIEȚUI.
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Luna august ne aducem evidențierea unor probleme care au fost ignorate în lunile
anterioare și care acum vor să fie tratate cu maximă atenție, vor să fie privite ca elemente
esențiale pentru destinul personal sau pentru această perioadă a anului, nu doar pentru luna
în curs. Posibilitatea de exprimare a acestei luni ne limitează cumva pentru că ne întoarce
către rămășițele unor probleme pe care am crezut că l-am lăsat de izbeliște în prima
jumătate a anului sau că le-au abandonat definitiv. Avem acum posibilitatea de a ne ridica
spre un nou nivel, de a vorbi altfel, de a interacționa altfel, însă ceea ce am făcut ne
urmărește ca o umbră. Vorbim, așadar, în august, despre puterea de a distruge binele cuiva
prin interzicerea unui drept, prin secerare, dar și prin lansarea unor motive ce se pot
transforma destul de ușor în argumente pentru a opri un demers sau în a-l încurca printre
altele vechi, mucegăite. Unora, lucrul acesta ar putea să li se pară lipsit de importanță, lipsit
de gravitate, neimportant tocmai pentru că produce rezultate imediate, dar nu acum, ci acele
rezultate pe care le urmăresc de mult timp. Este adevărat, prin aceste conjuncturi pe care
le vom parcurge de-a lungul lunii august, virtutea va fi cinstită, însă doar de oamenii care șiau exersat respectul, care îl cultivă și care îl apreciază atunci când îl văd la tinerele generații.
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Decada I (1-10 august 2019)
Posibilități noi de extindere. Visuri. Autodepășire. Apropieri
complexe generează efecte durabile. Disociere. Implicațiile sociale
nu sunt după posibilități, ci după vise.

DECADA NR. 22
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

3

21-31 ianuarie

Reper negativ

31

1-10 noiembrie

AUGUST - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
5, 10
1
2, 5, 9
1, 4, 8
2
3
2, 7, 9
3
8
6, 10
4
2
1, 8, 10
5
1
6
4
8
7
3
3
8
2, 5, 7
1
9
3
10
1, 4, 5

Cel sincer iese cu bine dintr-o situație ridicolă. Fapta bună este pus în lumină. Atenție.
Percepție nouă. Seducție. Apar mai multe variante aceeași problemă. Concentrare. Revenirea la o
colaborare mai veche. Binele este apreciată pentru că este înțeles. Duritate. Iritare. Obstacolele par
mult mai mari. Zonele profunde sunt rănite. Suntem pasibil de o sancțiune. Drumul spre vârf devine
din ce în ce mai greu. Se pătrunde prea mult viața intimă îngrijorarea față de proiecte personale. Se
depășește o măsură. Autoritate neconvențională. Cel slab nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Tot ceea
ce nu este bun sau este rău, nu doar dezechilibrat, are un mesaj foarte clar. Frică. Griji față de boli
care nu există. Accentele dramatice ne conving că nu mai în felul acesta putem să rezolvăm o
problemă. Energia personală trece printr-o situație delicată. Lipsa de discernământ nu mai poate fi
ascunsă. Întârziere ciudată. Confortul personal nu înseamnă că problemele s-au rezolvat. Emancipare
prin schimb de experiență. Ambiție prea mare. Pen dativa de a induce în eroare. Apar pofte noi.
Gândim și simțim la fel, dar faptele sunt diferite de cei cu care ne asemănăm. Suntem interesați de o
profesie nouă. Puterea ne tentează. Născociri despre problemele celorlalți. Ceea ce ne domină nu ne
transformă. Bogăția este un punct de sprijin. Activitățile celorlalți ne inspiră. Domeniul sentimental
este demn de toată admirația, dar le provoacă oamenilor mânii. Experiența proprie este utilă și celor
cu care interacționăm. Curaj. Sprijin venit dintr-o lume nevăzută. Evaluăm foarte bine rezultatele
negative și suntem capabil să apreciem frumosul în mod obiectiv. Puterea acum nu înseamnă
compromis. Slăbiciunile sunt semne de sensibilitate. Ușoară nervozitate. Încredere în experiențele
celor care s-au maturizat în momente de tensiune. Ambii valență ciudată. Aspectul psihic al unei
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probleme trebuie investigat cu mai multă atenție. Donație. Discuții despre dependență. Griji față de
imagine. Nebunia este plătită scump. Dorim să fim foarte preciși, dar lucrul acesta ne depărtează de
sens. Transfigurare. Nu înțelegem ce se întâmplă cu ceilalți. Incapacitate de a duce la îndeplinire o
sarcină. Divergențe de opinie. Lipsă de empatie.
Prima decadă a lunii august va duce mai departe o tensiune pe care am
experimentat-o în ultimele luni și care nu ne-a permis să ne extindem către noi realizări.
Reperele pozitive ale momentului se orientează către a treia decadă a lunii ianuarie, cea
care a oferit planetei Marte, aflată la momentul respectiv în plin tranzit prin Berbec, prin
domiciliu, posibilitatea de a face schimbări după bunul plac. Elementele negative care s-au
consumat atunci și care ne îndeamnă acum să credem că multe din cele pe care ni le dorim
pot fi duse mai departe în aceeași manieră, furtunoasă, impulsivă, dominatoare, își vor găsi
obștescul sfârșit în prima decadă a lunii noiembrie, cea care aduce clarificări legate de
evenimente ce s-au consumat pe finalul lunii ianuarie, dar și altele legate de pretenții prea
mari pe care le-au alimentat din loc în loc tot anul pornind de la gânduri, acțiuni sau înțelegeri
ce își au rădăcina pe finalul lunii ianuarie. Asta înseamnă că prima decadă a lunii august ne
oferă un mare privilegiu pentru că va conține doar conjuncția Marte-Junon. Toate celelalte
unghiuri care sunt în continuare active fac parte dintr-o schemă care a fost deja analizată
sau care, în cazul unghiurilor care urmează să se consume și sunt acum în faza de aplicație,
urmează să le experimentăm. Cert este că momentul acesta ne oferă privilegiul de a
înțelege că prin interacțiune ne putem apropia de oamenii pe care îi îndrăgim și care nu neau dat până acum semnale adecvate, ci ne-au lăsat să trăim o himeră.


1:31 trigon Lună-Chiron
2:53 careu Lună-Uranus
6:10 Lună nouă
6:52 Mercur revine la mersul direct
15:51 trigon Lună-Jupiter
19:57 trigon Venus-Chiron
23:47 conjuncție Lună-Marte

Prima zi a lunii august ne vorbește despre complicații pe care trebuie acum să le
rezolvăm pentru că nu am fost corecți, sinceri sau nu ne-au comportat frumos față de cei
din jur în ultimele trei săptămâni. În dimineața acestei zile Mercur își va reveni la mersul
direct, iar, spre seară, Venus se va afla într-o relație foarte bună cu Chiron, aspect care a
fost activ și pe finalul lunii anterioare. Având în vedere că acum suntem pe o altă vibrație,
ne interesează altceva, adică suntem atenți la detalii, iar toată această schemă, inclusiv
Luna nouă care se va împlini în dimineața acestei zile, ne duce cu gândul către un bine care
trebuie înțeles prin schimb de experiență, prin acceptarea mesajelor ce vin din partea
celorlalți, prin înțelegerea unei informații care trebuie să fie foarte importantă pentru grupul
de apartenență.
Lucrul acesta îl înțelegem foarte bine din corespondențele de consolidare, cele care
fac trimitere către zilele de 5, respectiv, 10 august, cele care conțin în principal două relații
bune între luminarii. Faptul că pentru momentul de față, cel care aduce o relație proastă
între Luna și Uranus, consolidarea vine printr-o relație bună a Lunii cu Soarele, arată că
suntem într-o fază de versatilitate, de curaj, de exprimare și, nu doar atât, ci într-un stadiu
în care ni se permite să creăm un anumit contrast între nevoile de acum și speranțele pe
care le vom formula spre sfârșitul anului, adică în prima decadă a lunii noiembrie. Astfel,
prima zi a lunii august aducem o tensiune care trebuie abordată prin trimitere la exemplele
bune ale celorlalți, prin însușirea unui model foarte bun de înțelegere, de cunoaștere, dar și
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prin acceptarea faptului că lucrurile frumoase pe care ni le dorim ar putea să vină acum doar
prin curiozitate, doar prin nevoia de a atașa un supliment
elementului personal.
Relația bună pe care Venus și Chiron o împlinesc în a
seara acestei zile fac trimitere la concentrare, la argument.
Dacă în această perioadă Chiron nu ar fi fost retrograd nu s-ar
fi pus problema ca tot ceea ce ne frământă acum să ceară un
argument, ci am fi acceptat ceea ce persoanele din jur ne oferă,
ceea ce colaboratorii ne spun că este corect și demn de luat în
calcul. Am fi acceptat până și varianta că apar mai multe soluții
pentru aceeași problemă fără să afecteze binele pe care
urmează să-l întâmpine. Faptul că ultimul aspect al acestei zile
este conjuncția Lunii cu Marte ridică un mare semn de întrebare
față de ceea ce am putea să înțelegem despre ceea ce ni s-a
întâmplat de-a lungul acestei zile. Unii s-ar putea să rămână
doar în această zonă a contrastului și să li se pară că
revendicările pe care le-au făcut cândva nu sunt împlinite pentru
că răspunsul primit pe această linie nu este cel așteptat, chiar dacă acest răspuns este tot
ceea ce se poate obține prin acest demers.


0:11 conjuncție Lună-Junon
13:00 careu Venus-Uranus
16:20 Luna intră în zodia Fecioară

În mijlocul acestei zile Venus va definitiva careul cu Uranus pe care îl formează încă
de pe finalul lunii iulie. Apoi, la puțin timp după ce trecem de mijlocul acestei zile, Luna va
trece pe zodia Fecioară și nu va avea de împlinit niciun unghi până în noaptea de 2 spre 3
august, când atinge trigonul cu Uranus. Momentul de față ne vorbește despre atenție,
despre instabilitate, dar și despre grija că lucrurile pe care le-au protejat până acum se pot
risipi, pot să dispară în neant, pot să rămână anonime ori să fie deposedate de caracterul
original pe care îl au. Vorbim, așadar, pe 2 august despre o formă de originalitate care ne
indică mai curând obstacolele decât ceea ce putem depăși. Dacă la momentul acesta Venus
nu s-ar fi aflat într-o relație proastă cu Uranus nu am fi vorbit despre argumente în favoarea
nesiguranței, ci doar despre anumite componente neplăcute, triste, care ne irită ori ne
afectează buna exprimare ori personalitatea. 2 august este o zi a reflexiei, a gândului care
se întoarce către sine pentru că ni se pare că am pierdut ceva important, încă nu am discutat
cu un colaborator toate detaliile, drumul a fost rătăcit, că nu am înțeles corect ceea ce ni sa spus.
După ce Luna va trece pe zodia Fecioară vom înțelege mai bine de ce
corespondențele acestei zile sunt atât de delicate, adică cele de consolidare să facă
trimitere către mesaje care țin de frica de performanță, iar cele de dinamizare să-i încurajeze
pe oameni să creadă că toate lucrurile sunt posibile dacă sunt prieteni cu cine trebuie.
Dinamizarea impusă acestei zile nu se face prin mesaje pozitive. În ziua următoare vom
vedea că Luna va putea să medieze tendința Nodurilor, însă va putea să și lanseze un
mesaj interesant pentru emancipare. Faptul că ni se va părea că în momentul acesta suntem
foarte inventivi este doar un element care ne eliberează de o presiune, care ne ajută să nu
proiectăm asupra celorlalți problemele personale, ci să fim răspunzători de ceea ce avem
de făcut. Grija că erorile personale sunt, de fapt, rezultatul unor momente de neatenție îi
poate face pe mulți să evadeze din stare de confort și să îi facă mai atenți. Plăcerea nu este
un element care să ne ajute să obținem avantaje pe 2 august. Ar putea să ne ofere începând
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cu 5 august, după ce Luna, deja aflată pe zodia Balanță, va trece prin careu la Axa
Dragonului și vom fi cumva motivați să ne orientăm către alte elemente bune de unde vom
crede că vom obține toată satisfacția.


2:50 trigon Lună-Uranus
8:36 opoziție Lună-Lilith
9:49 conjuncție Marte-Junon
15:40 careu Lună-Jupiter
17:04 trigon Lună-Saturn
18:13 sextil Lună-Capul Dragonului
21:30 opoziție Lună-Neptun

Schema astrală a zilei de 3 august ne vorbește despre o performanță pe care nu am
mai abordat-o până acum în modul acesta, atât de serios, atât de responsabil. În prima parte
a zilei Luna, aflată în plin
tranzit prin zodia Fecioară,
va trebui să treacă printr-o
relație bună cu Uranus și
proastă cu luna neagră.
Apoi va apărea un moment
de justiție, care nu este așa
cum credem noi, dar care
ne motivează suficient de
mult încât să ieșim din
dualitate,
să
depășim
anumite momente triste,
conjuncturale, pentru a fi
mai puternici, pentru a ne
atinge scopul. Conjuncția
Marte-Junon în care se
consumă în dimineața
acestei zile susține toate
aceste
demersuri
ambițioase care produc o
mare satisfacție personală,
chiar și atunci când nu sunt
încununate de succes. Prin
mobilizarea momentului ne
simțim cumva un fel de
autoritate, cea peste care nu se poate trece, care domină, dar care are de pierdut la capitolul
prieteni, asociați ori care nu ne permite să ne consolidăm acele relații de prietenie care au
trecut testul timpului. Chiar dacă lucrul acesta este unul foarte frumos (ne referim la
conjuncția Marte-Junon), dosarul personal, valențele personale, abilitățile personale sunt
cele pe care ar trebui să ne bazăm în momentul acesta. Pentru a reuși avem nevoie de o
ureche în plus, de o inimă în plus, de un suflet suplimentar, de ore peste program, de mai
multă disponibilitate pentru ca tot ceea ce vine din partea celorlalți să găsească un teren
fertil și să poată fi integrat. Faptul că în seara acestei zile Luna va trece prin opoziția cu
Neptun arată că multe din cele care se întâmplă de-a lungul zilei vor fi cumva interpretate
greșit sau nu sunt așa cum le-au gândit de-a lungul zilei. Poate unii se gândesc la
emancipare, poate, alții, consideră că proiectele personale trebuie să treacă prin situații de
genul acesta, unele compromițătoare sau neplăcute, pentru că întregul edificiu al persoanei
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să supraviețuiască. Corespondențele acestei zile ne spun că momentele acestea de
consolidare se bazează foarte mult pe nesiguranță, iar aceasta ne siguranță ne motivează
dorința de succes. În general, lucrurile acestea sunt lăudate, în special de societatea de
consum, dar să te gândești că poți ajunge la succes doar dacă ai probleme este într-adevăr
un element care nu ține de evoluția firească, ci de cea conjuncturală. De aceea, avem
nevoie, prin corespondență le de dinamizare, să ne îndreptăm atenția către sinteza astrală
a zilei de 8 august, cea care devine celebră în toată această decadă prin trigonul Venus
Jupiter, aspect care încearcă să echilibreze toată dinamica perioadei. Chiar dacă Jupiter
este retrograd, chiar dacă la momentul acela îi va îndemna pe unii să facă un compromis,
privind de departe, de acum, și văzând cam cum stau lucrurile la momentul acela, vom fi
suficient de motivații încât să ne pregătim ca atunci să nu fie nevoie de un compromis, tot
ceea ce trebuie făcut să fie îndeplinit de acum și până atunci. De aceea, pentru momentul
de față, ziua de 8 august este un reper de dinamizare.


2:36 trigon Lună-Pluton
7:30 sextil Lună-Mercur
16:32 Luna intră în zodia Balanță

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Fecioară și în a doua parte a zilei va trece
pe zodia Balanță, nu înainte de a împlini două unghiuri pozitive, unul cu Pluton și celălalt cu
Mercur. Momentul de față pare să fie un fel de relaxare, dar nu va fi pentru toată lumea, ci
doar pentru acele persoane care au considerat că trebuie să-și folosească toate puterile pe
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care le au pentru a încheia o colaborare pentru a stinge anumite conflicte, pentru a-și
clarifica relația sau raportul cu o anumită persoană din anturaj ce a fost în anul acesta, dar
și în anii din urmă, o ființă duplicitară. De aici înțelegem că momentul de față ne vorbește
despre un fel de revoltă ce ar putea să țină doar de planul emoțional, dar, în realitate, totul
se bazează pe grija că nu reușim să obținem locul potrivit în grupul de apartenență, nu
suntem apreciați, nu suntem întregi, nu avem demnitatea necesară și, în consecință, nici
drepturile pe care credem că le-au obținut în prima jumătate a anului cu atât de multe
sacrificii. Astfel, pentru că Luna se află într-o relație bună cu Mercur, vom fi tentați să vorbim
despre lucrul acesta, să le povestim celorlalți atât elementele care ne încântă, dar și cele
care ne dezamăgesc, și ar trebui ca din această poveste interesantă să rezulte soluția ce ar
trebui să ne rezolve toate problemele. Corespondențele de consolidare ne arată că suntem
în continuare într-o perioadă de confuzie. De altfel, momentul de față se va integra perfect
în ecuația astrală a decadei în curs, cea care ne spune că avem ocazia acum să ne
extindem, să visăm, să ne rupem de persoanele pe care le considerăm periculoase.
Conflictul de acum apare mult mai evident în cazul persoanelor care doar spun că sunt
oprite, că sunt obstrucționate, că nu li se permite accesul la anumite informații, în situația în
care, pe ascuns, nici măcar nu își doresc să aibă acces ori să li se permită să se
documenteze ori să participe la un demers comun, de grup, public.
De aici înțelegem că lucrurile acestea care par foarte complicate pentru un om ne
experimentat sunt pentru omul comun, un semn de revoltă. De aceea 4 august întoarce
corespondența de dinamizare către ecuația astrală a zilei de 2 august, cea dominată de
careul Venus-Uranus. Nu putem ascunde nemulțumirile de acum sau, dacă dorim să le
ascundem, nu ar trebui să ne așteptăm ca toată lumea să fie oarbă, surdă, mută. De aceea
putem încerca să ne raportăm la ecuația astrală a zilei de 4 august fără a face trimitere la
frică, fără a fi presați de timp, fără a ne gândi că dacă nu suntem perfecți nu suntem apreciați.
Ziua următoare, pentru că are Luna pe zodia Balanță, ne va învăța să ne detașăm de
această teamă stupidă.


1:42 opoziție Lună-Chiron
9:04 sextil Lună-Venus
13:29 sextil Lună-Soare
16:30 sextil Lună-Jupiter
17:49 careu Lună-Saturn
19:03 careu Lună-Axa Dragonului

Mijlocul acestei decade este o zi de remușcare. Încă din noaptea de 4 spre 5 august
Luna se va afla într-o relație proastă cu Chiron ceea ce înseamnă că momentul acesta de
remușcare face trimitere către întâmplări dramatice. Nu este prima dată când facem trimitere
către astfel de situații, dar momentul de față invocă anumite situații în mod punctual ca și
cum ele ar trebui să fie definitorii pentru ceea ce urmează să se întâmple în timpul zilei. În
timpul zilei ne vom afla într-o dispunere absolut neplăcută prin faptul că Luna va trebui să
treacă prin careul cu Saturn, dar și prin careul la Axa Dragonului. Va fi mai puțin important
dacă momentul acesta împlinește un unghi frumos între Soare și Luna, iar altul între Lună
și Jupiter. Drama a ceea ce ne distruge noblețea, ne limitează sau ne constrânge să activăm
la un nivel inferior, ne face să fim triști, nemulțumiți ori să acționăm așa cum nu ne este felul.
Dar lucrurile importante sunt capabile să treacă peste aceste predispoziții de moment, adică
dacă făcând trimitere la corespondențele de consolidare vom înțelege că toată această
tristețe a momentului vine ca un factor de reglare pentru a fi mai puternici din punct de
vedere moral, spiritual sau educațional. Trimiterea pe care momentul de fata o face către
zilele de 1, 8 și, respectiv, 10 august, ne arată că avem structura necesară pentru a depăși
acest obstacol existențial și a nu considera că suferim pentru că nu avem discernământul
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necesar, pentru că suntem pedepsiți ori pentru că nu ni se permite să obținem confortul pe
care ni-l dorim. Sunt multe lucruri grele pe care un for exterior ar putea să le impute unui om
simplu care a greșit de curând. Ansamblul situației, atmosfera de grup este cea care ne
permite să ne folosim voința pentru a vedea mai departe, pentru a ieși din rutină, pentru a
înțelege și a ne folosi această înțelegere că viața înseamnă mai mult decât ceea ce trăim în
mod cotidian.
Tocmai de aceea, corespondențele de dinamizare merg spre planurile personale,
intime pe care le-am făcut la începutul acestei luni de când Mercur își revenea la mersul
direct și Venus forma trigonul cu Chiron. Unii oameni vor deveni pe 5 august afectiv,
emoțional, vor fi ușor de impresionat și vor considera că trăirile pe care le au, sensibilitățile
pe care le arată în fața dramei umane sunt absolut normale. Ele rămân în această zonă a
normalității dacă au legătură cu ceea ce s-a întâmplat de curând, cu ceea ce au trăit în
copilărie. Dacă sensibilitatea pe care o au acum față de o anumită dramă nu are
corespondență în dimensiunea personală atunci impresiile pe care le-au nu reprezintă
altceva decât o formă de evadare. Se tem să își recunoască propriile probleme și se arată
impresionați de greutățile celorlalți crezând că în felul acesta se realizează o compensație
existențială.


3:53 careu Lună-Pluton
4:38 sextil Lună-Junon
5:29 sextil Lună-Marte
10:42 careu Lună-Mercur
18:34 Luna intră în zodia Scorpion

Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Balanță și va avea de trecut, ca un
ultim aspect al acestui episod, prin careul cu Mercur. În seara acestei zile va trece pe zodia
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Scorpion și le va complica viața celor care limitează foarte mult avantajele imediate,
avantajele materiale, pe manipulare sau care nu țin cont de bunul simț, de sentimentele
celorlalți, de echilibru sau armonie. Corespondențele acestei zile ne arată că momentul de
față este un fel de ultimatum. Ne grăbim să împlinim ceva ce nu a fost posibil să împlinim în
zilele anterioare și de aceea ni se pare că este oportun să acceptăm orice fel de colaborare,
orice fel de mesaj, orice fel de propunere. Nu, nu este indicat să facem așa ceva pentru că
în felul acesta ne-au compromite sau nu am ajunge la destinație așa cum ne-au propus.
Jupiter de pe zodia Săgetător ne spune de mult timp că idealurile pe care trebuie să le
stabilim au nevoie să fie curate, sincere, iar această calitate nu este stabilită doar de
persoana în cauză, ci și de cei cu care interacționează. Așadar, în cuvinte mai simple, putem
stabili acum cu de la sine putere, că toate lucrurile pe care le facem sunt bune dacă ele se
împlinesc și sunt rele dacă ele sunt pedepsite, sancționate sau marginalizate. De aceea,
momentul de față face trimitere, prin corespondențele de dinamizare, către ziua de 4 august,
cea care a adus încheierea tranzitului Lunii prin zodia Fecioară și o relație bună cu Mercur.
Ceea ce ni s-a părut incomplet atunci, iar aceasta atitudine a fost cumva un moft, se
transformă în momentul de față într-un fel de obrăznicie. Dacă la momentul respectiv am
fost echilibrați și atenți careul Lună-Mercur de acum nu ne va transforma în persoane
obraznice, ci ne va arăta că există o continuare a ceea ce am obținut atunci și pentru a
atinge acel nivel trebuie să muncim la fel cum am muncit anterior, dar avem nevoie să și
acceptăm ori să îndurăm așa cum s-a întâmplat în urmă cu două zile.
Drama personală a momentului cere însă o raportare la ambițiile pe care le-au
formulat în luna anterioară. Dacă momentul de față nu ar fi făcut trimitere către ziua de 4
august nu ne-au fi gândit că situația de față ar trebui privită prin frustrare pentru că ziua de
4 august are drept corespondență de dinamizare careul Venus-Uranus din 2 august. Se
face, așadar, o trimitere către conjuncturi care nu au impact direct asupra momentului prin
înțelesul clasic al astrologiei, ci doar prin corelații. De aceea momentul de față ne poate
accentua sentimentul că suntem în eroare deși toate mesajele pe care le primim din jur sunt
bune, corecte, bine argumentate și solidă. În plus, pentru că Luna trece pe zodia Scorpion,
suntem tentați să selectăm acele mesaje care sunt bine argumentate ca și cum ele trebuie
să domine conjunctura momentului. De aceea este important să nu ignorăm frustrarea zilei
de 2 august pentru că ea ne determină să avem astfel de reacții. Dacă nu ar fi existat această
corelație, momentul de față ar fi fost unul menit să-i ofere celui în cauză un mare succes
fără să conteze mijloacele pe care le folosește.


5:59 opoziție Lună-Uranus
10:31 trigon Soare-Jupiter
13:04 trigon Lună-Lilith
17:05 careu Lună-Venus
20:33 Primul pătrar
21:03 sextil Lună-Saturn
22:23 trigon Lună-Capul Dragonului

În dimineața acestei zile Soarele se va afla într-un trigon cu Jupiter, aspect care a
fost activ încă de la începutul acestei decade. Momentul acesta este unul foarte bun pentru
că ne ajută să ne rezolvăm anumite probleme de interacțiune și să privim foarte departe,
chiar dacă situația de acum nu ne permite o înțelegere prea mare a proiectelor de viitor,
chiar dacă ni se pare că activitățile pe care le facem acum nu vor fi niciodată acceptate de
ceilalți ori emanciparea pe care o urmărim în momentul de față nu va fi niciodată
recunoscută social. Din fericire, momentul zilei de 7 august aduce și o mediere a tendinței
Nodurilor prin intermediul Lunii, cea care în seara acestei zile va avea de împlinit un sextilul
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cu Coada Dragonului. Emanciparea de față este un moment amplu, eliberator, unul care ne
pregătește pentru marile realizări ale zilei următoare. Dacă momentul de față nu ar fi fost un
element de consolidare pentru ziua următoare, trigonul Venus-Jupiter nu ar fi fost atât de
bine reprezentat în această ecuația astrală, ci ar fi fost un fel de putere care ar fi avut nevoie
pe viitor de propriile resurse pentru a se împlini, deci în momentul de față nu ar fi fost
acceptate situațiile care ar fi fost legate de patrimoniu, de îmbogățire, de sporirea puterii
personale. Nervozitatea zilei următoare, în acest context, pornește încă de acum. Cu toate
acestea, nu putem pleca la drum cu aceste gânduri negative pentru că în momentul de față
conjunctura pe care o parcurgem este una foarte frumoasă. Vorbim, așadar, despre utilitate,
despre emancipare, despre combaterea unor temeri, a unor frici care sunt legate nu te
problemele personale, cât de problemele celorlalți.

Cele mai bune soluții pe care le-am putea avea în momentul de față sunt cele care
vin prin intermediul corespondențelor de dinamizare, orientate către ziua de 3 august, când
Marte și Junon s-au aflat în conjuncție. Chiar dacă în momentul de față ni se pare că știm
totul despre noi, despre ceilalți, despre colaboratori, despre oamenii pe care îi avem în
preajmă, până la urmă conjuncturile întâmplătoare, cele pe care nu le anticipăm sau care
nu fac parte din această schemă precisă, sunt cele care dictează ceea ce avem de făcut și
realizările pe care le merităm nu vor fi obținute pe mai departe. Aceste realizări vin să ne
atragă atenția că dacă nu acceptăm opiniile celorlalți acum, răspunsul negativ va veni la
începutul lunii noiembrie, atunci când Junon va trece pe zodia Balanță și va avea de împlinit
opoziția cu Junon, adică înțelegerile superficiale, pe care punem acum accentul, vor fi
deconspirate.
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2:16 trigon Lună-Neptun
7:57 sextil Lună-Pluton
10:42 careu Lună-Junon
12:20 careu Lună-Marte
18:02 trigon Lună-Mercur
23:27 trigon Venus-Jupiter
23:34 Luna intră în zodia Săgetător

Momentul acesta ne aduce, prin corespondențe, un moment de remușcare. Poate nu
ar trebui să privim lucrurile chiar în modul acesta atât de categoric, însă nu putem să nu
luăm în calcul faptul că binele pe care l-am construit până acum își cer cumva dreptul la
viață, la dinamism, la recunoaștere. De aceea, prin mișcarea momentului se face trimitere
către episodul zile de 3 august, cel care nu a reprezentat pentru zilele acestei decade un
ajutor temeinic, ci ne-a încurajat să facem compromisuri, să ne întoarcem către greșelile
mai vechi, să acceptăm relații superficiale.
3 august este o corespondență de consolidare pentru momentul de față, ceea ce
înseamnă că nu putem vorbi pe 8 august despre o realizare care ar trebui să vină de la sine,
ci despre un succes pe care îl obține pentru că reușim să combatem o ușoară nervozitate,
să trecem peste asocieri de proastă factură, să învingem un adversar care este foarte
gălăgios și care nu știe ce vorbește. Trigonul pe care Venus și Jupiter îl împlinesc acum,
chiar dacă Jupiter este retrograd pe zodia Săgetător, ne oferă privilegiul de a evalua corect
situația în care ne aflăm. Faptul că lucrurile bune nu au fost produse de situații bune, nu
reprezintă pentru momentul de față un impediment. Luna se află pe Scorpion și oamenii nu
au prea multe mustrări de conștiință atunci când trebuie să stabilească aceste lucruri ca
fiind un avantaj personal. Elementele acestea de putere pot să nu producă inconveniente,
pot să nu ducă spre o anume nervozitate dacă sunt privite în felul acesta. În plus, calitățile
profesionale, tocmai pentru că ziua de 8 august face trimitere, prin corespondența de
dinamizare, către zilele de 2, 5 și, respectiv, 7 august, sunt susținute de obiectivele pe
termen lung, de temerile pe care le-au avut și pe care, între timp, le-au rezolvat. Ceea ce nu
am rezolvat ne arată în momentul de față cauza pentru care nu suntem bogați, fericiți, cu
mulți prieteni, mulțumiți, liniștiți.
Ziua de 8 august mai are o componentă care nu se adresează tuturor. Cei care
lucrează cu energia sau care se află implicați într-un proces de cercetare spirituală vor avea
impresia că toate lucrurile pe care le intenționează trebuie să le primească. Trigonul VenusJupiter retrograd ne vorbește despre privilegii, cele care vin prin retrogradarea lui Jupiter,
ce ar trebui împlinite prin intermediul ambițiilor, recunoașterii sociale, a aprecierilor care leau schimbat modul de a gândi, optica, atitudinea față de ceilalți în prima jumătate a anului.
Dacă au verificat ca nu cumva această situație să fie generată de impresii false atunci
lucrurile acestea vor aduce beneficii suplimentare. În caz contrar, avem de-a face cu o
persoană narcisistă care se va transforma într-o piatră de moară pentru cei pe care îi va
păcăli.


9:47 trigon Lună-Chiron
19:43 careu Lună-Lilith

Momentul de față aduce împlinirea doar a două unghiuri, un trigon Lună-Chiron și un
careu Lună-Luna neagră, aspect care ar trebui să ne vorbească despre ceea ce este
important pentru viață, despre lucrurile esențiale pe care l-am neglijat pun acum sau despre
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severitatea cu care omul simplu dorește să treacă peste anumite obstacole. Dacă în această
zi nu s-ar fi împlinit acest careu dintre Luna și Luna neagră nu am fi vorbit despre această
severitate pe care omul simplu o declară, urmărește s-o pună în aplicare sau o arată, în
cazul celor discreți care nu au dorit până acum să le fie văzută latura ascunsă a firii. Așadar,
conform corespondențelor acestei zile, vorbim despre anumite accidente, despre
dezamăgiri pe care omul simplu le are acum față de angajamente mai vechi. Faptul că acum
invocă singurătatea ca fiind cauza tuturor problemelor nu are o prea mare relevanță.
Ambivalența momentului, cea care îl îndeamnă pe cel în cauză să obțină performanț dar îi
spune că aceasta nu este accesibilă, aduce stări psihice proaste, griji nejustificate, atitudini
ciudate față de oamenii care au avut față de ei răspunsuri pozitive sau care i-au ajutat. Marte
pe zodia Leu are acum un mesaj absolut ciudat, acela de a le încuraja oamenilor simpli
orgoliul, mândria, stima de sine fără măsură. Dacă până acum am făcut parte dintr-un grup,
dintr-o structură ce s-a remarcat prin mesaje naționaliste, individualiste, orientate către
implementarea unui nou ideal atunci momentul de față ar putea să ne aducă o împlinire pe
care au așteptat-o de mult timp.
Așadar, vorbim în momentul de față despre o maturitate de viață, o maturitate ai ideii,
a conduitei existențiale la care ajungem pentru că anumite presiuni sociale să se oprească
ori sunt orientate către altceva. Dacă momentul de față nu ne-ar fi orientat atenția către
prima zi acestei luni nu am fi vorbit despre o emancipare pe baza unor experiențe personale,
ci persoana în cauză ar fi vorbit despre ceea ce știe să facă cel mai bine și doar această
demonstrație ar fi fost importantă. Așa, mesajul pe care-l transmite se bazează pe un istoric,
pe unul bun, educativ, frumos. Eșecul momentului vine din faptul că acest mesaj nu este în
conformitate cu nevoile prezente. Am fost cândva buni într-un domeniu, am avut o anumită
calitate, dar prezentul nu poate accepta ori nu poate asimila realizările mai vechi ca fiind
elemente foarte bune pe care să ne bazăm pentru a preîntâmpina eșecul ce va veni spre
noi la începutul lunii noiembrie. Practic, toate elementele negative ale acestei zile se
bazează doar pe anticiparea acelui moment negativ care va veni spre noi la toamnă.


2:26 conjuncție Lună-Jupiter
5:21 trigon Lună-Venus
7:42 trigon Lună-Soare
9:15 careu Lună-Neptun
20:17 trigon Lună-Junon
22:50 trigon Lună-Marte

Momentul de față ne aduce împlinirea unor unghiuri foarte frumoase pe care Luna,
de pe finalul tranzitului său de pe Săgetător, le împlinește cu unele planete ce se află acum
pe zodii de foc, dar și un aspect negativ cu Neptun de pe zodia Pești. Gândim, astfel, luând
în calcul și noile teorii ale astrologiei karmice, că relația aceasta proastă dintre Lună și
Neptun este, de asemenea, un semn de evoluție. Conform acestei teorii, evoluția se face
de la zodia Săgetător către Pești, de la performanța pe care o demonstrăm la cea pe care
o implementăm. Așadar, momentul de față ne ajută să trecem de la parfum la esență, de la
vorbă la strategie. Corespondențele momentului ne arată că nu avem nevoie în momentul
de față de elemente de consolidare, ci doar de câteva mesaje care nu au fost clare până
acum și care au făcut trimitere la sacrificiu de sine acolo unde grupul a cerut așa ceva, la
protejarea față de acțiunile abuzive venite din partea grupului, acolo unde mesajele au fost
construite în forma aceasta, la stimularea creativității, sau la dezvoltarea acelei capacități
de a aprecia frumosul sau de a Îi constrânge cumva pe oameni inferiori să nu mai fi atât de
nervoși, să fie creativi, să lucreze pentru binele comun și să renunțe la opiniile personale
dacă acestea creează situații conflictuale. De la sine, conjunctura momentului nu aduci
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empatie, dar cei care fac trimitere către anumite episoade ce s-a consumat în prima jumătate
a anului vor vedea că întâmplările banale îi învață să urmărească anumite lucruri și acestea
ar putea fi privite ca momente de empatie.
Așadar,
momentul de față
ne
învață
să
înțelegem care ne
sunt condiționările,
cât de departe
putem
merge,
unde
sunt
problemele
cele
mai importante pe
care le refuzăm
pentru că îmi este
frică, avem idei
preconcepute față
de
anumite
demersuri sau am
trăit foarte bine și nu am anticipat niciodată o astfel de situație. Oamenii care sunt lipsiți de
empatie nu pot acum să înțeleagă amploarea acestor conjuncturi, mai ales că în ziua
următoare Jupiter își va reveni la mersul direct și s-a terminat cu toată această presiune
socială care ne lasă impresia că pentru orice lucru pe care nu l-am obținut prin propria
inițiativă trebuie să dăm socoteală ori să fim pedepsiți. Decada următoare vine cu alte
evenimente, multe dintre ele foarte bune, însă vine și cu o modificare a conjuncturilor sociale
prin retrogradarea lui Uranus pe zodia Taur, ceea ce înseamnă pentru mulți întoarcerea la
un program de lucru foarte strict ori descoperirea unor incompetenți profesional.
Așadar, ultima zi a acestei decade ne ajută să ne îndeplinim câteva sarcini și acestea
să fie colacul de salvare pentru următoarea perioadă. Poate unii nu gândesc că situația de
față este atât de importantă, dar dacă vor privi spre corespondențele de dinamizare, vor
înțelege că momentul de față cere un răspuns la întrebările pe care le-au avut la începutul
acestei decade, când Mercur și a reveni la mersul direct. Dacă acum nu avem răspunsuri
după atâtea zile de deplasare directă a lui Mercur, este puțin probabil ca în următoarea
perioadă când Jupiter își va reveni la mersul direct se obține conjuncturi favorabile,
permisive, confortabile. Așadar, raportul cam la modul acesta se situează.
Astfel, prima decadă a lunii august nu ne obosește cu atât de multe corelații. Ne
avertizează însă că posibilitățile de exprimare pot fi foarte ușor limitate dacă avem un mesaj
foarte clar ori dacă tot ce ține de creativitate, independența ori de latura personală a vieții
nu a trecut pe la preselecții, nu a fost evaluată, nu a fost maturizată în încercările anterioare.
Altfel, conjuncturile momentului aduc o secera are teribilă, o separare de idealurile
ambițioase, de grupul de apartenență, de prieteni dragi sau o descurajare în fața unor
idealuri foarte ambițioase față de care ne-am pus foarte multe speranțe. Vom vedea că
decada următoare ne poate oferi mai mult decât am fi putut obține acum, însă sinteza a
momentului nu este mai simplă decât ceea ce vom experimenta până la finalul acestei luni.
Riscul de a uita care ne sunt originile, ce am vrut să facem, până unde am dorit să ajungem,
este unul foarte mare și va fi la fel de mare până la sfârșitul acestei luni.
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Decada a II-a (11-20 august 2019)
Rămășițe. Viețile nu sunt pierdute. Cântecul păsării spin se aude
departe. Celebrare. Posibilitatea de a generaliza nu este folosită
împotriva oamenilor. Virtute.

DECADA NR. 23
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

34

1-10 decembrie

Reper negativ

12

21-30 aprilie

AUGUST - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
13, 16, 17, 20
11
15
13, 15, 17, 20
12
13, 17, 18
12
13
11, 12
14
17, 19
11, 16
15
12, 19
16
11, 15
12, 14, 18, 20
17
11, 12
12
18
17, 19
14, 15, 18
19
18
20
11, 12, 17

Viața ne chinuie cu sonorități noi. Încredere în cei care au greșit fiind lipsit de empatie,
dezorganizați sau chiar depravați. Complicații legate de avere. Prea multe drame ne transformă în
oameni slabi. Cel care se revoltă acum o face pentru nimic. Teamă că păcatele tinereților vor fi
deconspirate. Dezordine. Tristețe. Reforma înțeleasă greșit. Oamenii ce se tem de petele de culoare.
Oameni buni au un gust amar. Dezamăgire. Nu putem contribui la un ideal foarte ambițios. Ceea ce
este bun pentru muncă nu este bun pentru odihnă. Ne siguranță explorată ca o formă de impulsivitate.
Prea multă energie creează repulsie. Aspectul conservator pare soluția cea mai bună. Oamenii care
seamănă se iubesc și se dezamăgesc reciproc. Confuzie pe mesaje care nu au fost înțelese atunci când
au fost lansate. Se duce mai departe o greșeală. Anumite capricii sunt exagerate. Oamenii discută
despre presiuni sociale, dar nu le înțeleg. Nebuloasă. Iluzie. Evaziune. Realitatea fizică ne pune la
încercare. Amânăm un proiect. Mesajele sunt judecate după cald și rece. Se amână o soluție minunată.
Încrederea nu număr fals. Se fac niște caracterizări bazate pe dezechilibre. Ne întâlnim cu un final
trist. Inițiativa și nonconformismul nu mai produc efecte foarte bune. Se discută despre intenție, dar
fapta este ignorată. Detaliile enervează. Progresul material de bine prioritar. Transfigurare. O favoare
este răsplătită corect. Apar mai multe variante ale aceleași probleme. Relațiile interumane ne ajută să
înțelegem că experimentarea scurtează un demers, nu îl întârzie. Severitatea. Rigoare. Se cumpără un

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

331

avantaj. Minciuna este prezentată ca opinie disparata. Abstractizare. Scopul este deviat. Oamenii
leneși par înțelepți. Educație. Soluțiile trebuie să rezolve stările care se agravează rapid. Sfârșitul unei
perioade tristă. Asocieri frumoase. Este regăsită pace interioară. Dorințe interesante, poate chiar
extravagante, dar lipsite de pericol. Împărtășim secrete pentru că avem încredere. Ceea ce nu
rezolvăm acum nu poate fi rezolvat prea curând. Apar întârzieri pe probleme mari care ar trebui
abandonată, ignorate. Omul puternic alege doar ceea ce este bun. Binele este un remediu universal.
Nu mai poate fi mai bună dacă înțelegem că drama nu trebuie validat. Cuvântul are un înțeles foarte
larg. Răceala sufletească ne arată la cine trebuie să renunțăm.
A doua decadă a lunii august ne pregătește pentru un salt. Știm din sinteza aplicată
acestui interval că momentul de acum ne pune în fața unor rămășițe, ne aduce momente de
mândrie, de încântare sau posibilitatea de a ne bucura de o virtute. În realitate, corelațiile
care există între decade ne arată că legăturile pozitive ale momentului ne îndreaptă atenția
către începutul lunii decembrie, cel care este dominat de trecerea lui Jupiter pe Capricorn,
în cădere, de relația bună a lui Marte cu Axa Dragonului, dar și de două unghiuri negative
care ne vorbesc despre fapte necinstite ori despre descoperiri ciudate care ne arată de ce
faptele unor oameni sunt lipsite de conținut ori răutăcioase. De aici înțelegem că momentul
de față ne pregătește pentru ceea ce se va întâmpla la începutul lui decembrie. Unii vor
considera că este prea devreme să putem vorbi despre așa ceva. Trecerea lui Jupiter pe
zodia Capricorn nu va fi un lucru ușor de parcurs, nici începutul acestui tranzit, dar nici
parcursul său. De aceea avem nevoie să privim ca un element toată această pregătire
pentru a vedea care sunt lucrurile bune ce trebuie păstrate și care sunt cele rele pe care
trebuie să le eliminăm pentru a nu fi surprinși atunci. În momentul în care Jupiter va ieși de
pe domiciliu și va intra pe semnul căderii sale, pe zodia Capricorn, nu va mai fi timp de
revizuire. Atunci va fi timpul acțiunii. Reperul negativ, adică ceea ce ne ține în urmă, captivi
unor prejudecăți sau unor obsesii, este ultima decadă a lunii aprilie, cea despre care știm
că a fost evidențiată în contextul acestui mare traseu evolutiv, 2019 - anul segmentării, prin
inițierea retrogradării lor planetelor Pluton și Saturn. În cuvinte mai simple ceea ce a fost
ignorat în ultima decadă a lunii aprilie ca avertisment, ca mesaj, ca recomandare, se
transformă acum într-un reper negativ, într-o bază greșită pe care dacă o vom folosi ca o
bază bună ne va duce pe alte cărări. Lucrul acesta poate fi remediat dacă ne întoarcem la
sentimentul apartenentei la un grup elitist, chiar dacă el nu s-a remarcat până acum conform
e taloanelor societății, dar supraviețuiește pentru că are valori, principii, direcții clare, dar și
prin întoarcerea la sentimente mai bune, eliberarea conștiinței de gândul răzbunării.
Suferința purifică și tocmai de aceea ea nu are de ce să fie preambulul răzbunării. Avem
nevoie să fim atenți să nu ne risipim ori să nu devenim mult prea atașați de ceea ce știm
pentru că ne temem de ceea ce nu am întâlnit încă.


7:52 Luna intră în zodia Capricorn
16:37 Jupiter revine la mersul direct
18:25 careu Lună-Chiron
20:37 trigon Lună-Uranus
22:42 Mercur intră în zodia Leu

Debutul acestei decade aduce revenirea lui Jupiter la mersul direct, deplasare
retrogradă ce-a fost inițiată pe 10 aprilie, dar și trecerea lui Mercur pe zodia Leu, ca un ultim
eveniment astral al acestei zile. Luna trece și ea pe zodia Capricorn și suntem interesați de
ceea ce ar putea să ne facă mai puternici, să le arate celorlalți capacitatea de adaptare, de
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impunere sau de dominare, lucruri care ar putea fi foarte greșite, însă nu ne interesează
conținutul lor, cât mai ales cantitatea, ceea ce generează, efectele pe care le produc. În
cuvinte mai simple, revenirea lui Jupiter la mersul direct va însemna pentru unii întoarcerea
la promisiunile pe care le-au făcut în luna aprilie. Corespondențele negative ale acestei
decade ne îndreaptă atenția către ceea ce s-a consumat pe finalul lunii aprilie, ceea ce
înseamnă că de
la 10 aprilie până
spre
finalul
acestei luni am
căutat
să
ne
adaptăm
noilor
condiții, să ne
facem planuri să
vedem
unde
greșim ori să ne
găsim un loc în
această
lume
împotriva căreia
suntem
deja
declarații de mult
timp.
Astfel,
revenirea
lui
Jupiter la mersul
direct înseamnă
revenirea
la
gândurile acelea
confuze, la sentimentele aleatoare, la temerile mai vechi care ne-au spus că ne putem foarte
ușor pierde averea, moralitatea, principiile. Frica mai veche devine acum un argument
împotriva faptelor care schimbă lumea. Până și cei care, de felul lor, nu sunt conservatori
vor încerca să se protejeze în fața acestui factor de transformare considerând că în felul
acesta se rup de ceea ce este rău, de ceea ce i-a rănit, se desprind de oameni care i-au
trădat. De altfel, toată această decadă va fi dominată de acest gând, de această suspiciune
că avem în jurul nostru prea mulți oameni care profită sau care ne dezamăgesc.
Ne vom lămuri în privința acestei zile dacă urmărim corespondențele de consolidare,
cele care nu sunt deloc puține și care fac trimitere către patru zile ale acestei decade: 13,
16, 17, 20 august. Legătura care există între acestea, picăturile care ne vin din acele ecuații
astrale scot în evidență acest sentiment revoltător pe care vrem să le explicăm într-un mod
savant, pe care urmărim să îl colorăm într-o cromatică mai clară pentru că nu mai dorim să
trecem prin experiențe neplăcute și considerăm că numai deformând lucrurile în felul acesta
ne protejăm. Unii vor spune că nu interesează adevărul, important este ca lor să le fie bine.
Această încredere în sine reprezintă, conform ecuația astrale a momentului, o deformarea
realității pe motiv că adevărul acesta bun, corect, impecabil al acestor oameni care au suferit
nu le folosește la nimic. Trecerea lui Mercur pe zodia Leu accentuează această dramă care
va fi foarte vizibilă și în următoarele zile pentru că pe zodia Leu, Mercur se află în una dintre
cele mai proaste poziții ale sale. El este în cădere și aduce griji și temeri față de orice,
suspiciuni față de oricine dar și o anume dificultate de înțelegere, originalitate care îl face
pe cel în cauză să se gândească întâi la ceea ce pierde și apoi la ceea ce câștigă și la
conjuncturile favorabile, întâi la ceea ce este orientat împotriva sa și apoi la beneficiile pe
care le primește în mod gratuit din partea oamenilor buni și frumoși.
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5:26 Uranus intră în mers retrograd
5:31 sextil Lună-Lilith
12:55 conjuncție Lună-Saturn
14:26 conjuncție Lună-Coada Dragonului
18:59 sextil Lună-Neptun

În dimineața acestei zile Uranus va intra în mers retrograd, din care își va reveni abia
pe 11 ianuarie anul următor. Asta înseamnă că de acum și până la începutul anului următor
vom fi cumva îndemnați să privim lucrurile mici ca având un rol mult mai mare decât l-au
avut până acum, de a căuta înțelesuri ascunse acolo unde ele nu sunt în ideea că poate
vom găsi Piatra filozofală, sau poate vom reuși să dăm vieții personale o notă spirituală așa
cum s-a întâmplat în prima jumătate a anului. În această zi luna va trece prin Coada
Dragonului, dar și prin conjuncția cu Saturn, planetă care se află din ce în ce mai aproape
de Coada Dragonului. Vorbim, așadar, pe 12 august despre stăpânirea de sine, despre
atracție către frumos, dar nu oricum ci prin identificarea acelui frumos care până acuma nea scăpat. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că, în comparație
cu ziua anterioară, momentul de față, prin consolidare, face trimitere către aceleași zile, cu
excepția zilei de 16 august, cea care a fost înlocuită în schema prezentată de ecuația astrală
a zilei de 15 august, cea dominată de Luna plină. O Lună plină pe Leu este una încărcată
de căldură, de atitudine, de curaj, de inițiativă. Vom vedea la momentul respectiv că această
vibrație are și o notă conflictuală pentru că la momentul respectiv Luna va trebui să treacă
prin două opoziții, una cu Venus și cealaltă cu Junon. Rămânând în această zonă a
corespondențelor de consolidare, ipostaza aceasta în care luna trece peste Coada
Dragonului și care ar însemna în mod obișnuit un fel de nervozitate, de depresie, de
întoarcere la probleme mai vechi, reprezintă acum întoarcerea la motivațiile care ar putea
să schimbe o direcție, un traseu, o decizie. De aceea 12 august este un fel de reformă pe
care omul slab o poate înțelege greșit, dar omul puternic o va valorifica așa cum trebuie
pentru că va depăși momentul de nervozitatea sau de depresie înțelegând că toate lucrurile
grele vin către el cu un rost. Pe 12 august va înțelege rostul acestora sau măcar o parte din
el, putând, astfel, să demonstreze autocontrol, seriozitate, disciplină. Seara acestei zile va
fi plăcută, atractivă și dacă ne gândim că zilele de 13 și, respectiv 17 august, sunt și
corespondențe de dinamizare, înțelegem de ce această zi are eminamente o componentă
afectivă care merită toată atenția.
Cei care își vor petrece această zi gândindu-se la toate dorințele, la toată dezordinea
pe care au parcurs-o în prima jumătate a anului nu vor face decât să amâne momentul de
succes promis de ecuația astrală a momentului. Retrogradarea lui Uranus va pune acestor
persoane greutăți suplimentare pe umeri pentru că ei vor fi interesați de lucrurile materiale
pe care nu le pot obține în situația în care mersul înapoi al acestei planete le arată că sunt
și alte lucruri mai importante care merită atenție, timp, energie pentru ca viața omului să fie
valorificată într-un mod frumos, elegant și constructiv așa cum știm că se întâmplă de fiecare
dată când suntem pe calea de mijloc.


1:11 conjuncție Lună-Pluton
18:36 Luna intră în zodia Vărsător
23:32 opoziție Lună-Mercur

Luna își va încheia în această zi tranzitul său prin zodia Capricorn și va trece, spre
seară, pe zodia Vărsător, după care va trebui să împlinească o opoziție cu Mercur ce se află
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pe zodia Leu de puțin timp. Momentul acesta este unul de revizuire. Corespondențele de
consolidare ne îndeamnă să ne gândim că lucrurile acestea profunde, spirituale, morale sau
de conduită care au debutat cu inițierea
deplasării retrograde a lui Uranus din
ziua anterioară și care își vor avea
sfârșitul pe 11 ianuarie 2020, trebuie
privite cu mai multa atenție, nu
amestecate printre prejudecăți sau
inhibiții. În noaptea de 12 spre 13 august
Luna va trece prin conjuncția cu Pluton
și mulți oameni se vor lăsa în voia unei
desensibilizări. Unii vor spune că este
foarte bine să uite, tocmai pentru că
uitarea este un fel de terapie, însă de
această dată, uitarea este creatoare de
goluri. În egală măsură, momentul de
față le arată oamenilor că golurile nu a
fost niciodată instrumente pe care le pot
folosi corect, ci unele de care s-au
temut. Teama aceasta va fi tradusă în
momentul de față prin grija că nu vom
putea împlini niciodată lucruri simple,
importante pentru sine și că eșecul de
acum ar putea să ne pună la colț. Dacă
observăm că de această dată
corespondențele de dinamizare se
orientează către primele două zile ale
acestei decade, înțelegem de ce
momentul de față este un fel de
continuare firească a unor demersuri
simple, comode, lipsite de acel element
spectaculos, banal. Cei care se tem să se piardă în banalitate, care au uitat de unde am
plecat și nu vor să-și recunoască rădăcinile, nu vor înțelege prea mult din ecuația asta a
acestei zile. Vor crede că anumite episoade care s-au consumat pe finalul lunii aprilie, cea
care reprezintă pentru decada de față o corelație negativă, a conținut suficient de multe
întâmplări și doar spre acestea trebuie să se îndrepte. Momentul acela ne-a adus un refuz
al sentimentelor, chiar adâncirea în ignoranță, în refuzul unor recomandări și ne-a convins
că relațiile de conveniența, cele simple care ne solicită sunt cele mai plăcute și demne de
toată atenția. Momentul de față, tocmai pentru că nu conține unghiuri majore care ar trebui
să ne atragă atenția către probleme de maximă urgență și ne spune că dimensiunea
personală are nevoie să se ajusteze prin raportare la exemple sociale, mulți sunt tentați să
caute aceste exemple sociale în perioade ales e foarte greșit. Finalul lunii aprilie este unul
dintre ele. Acolo unde avem de-a face cu oameni educați, sensibili și creativ putem spera
că binele momentului va fi văzut, că această ipostază de creativitate va fi ignorată. Opoziția
Lună-Mercur îi face pe mulți recalcitranți, indiferenți față de ceea ce este bun la alții și destul
de răutăcioși. Pentru că Luna este pe Vărsător, momentul acesta se poate repeta, poate
readuce tensiuni mai vechi, subiecte care s-au consumat în prima jumătate a anului, dar nu
pentru a le clarifica, ci pur și simplu pentru a vorbi în cunoștință de cauză despre o situație
pe care credem că o cunoaștem foarte bine, așa cum s-a întâmplat de curând. De
asemenea, la fel cum s-a întâmplat de curând, și rezultatul va fi la fel.
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5:21 sextil Lună-Chiron
7:47 careu Lună-Uranus
9:07 conjuncție Soare-Venus
23:37 sextil Lună-Jupiter

Conjuncția Soarelui cu Junon de pe zodia Leu ne vorbește despre o nevoie afectivă
pe care o înțelegem doar prin corespondențele de dinamizare, cele care ne orientează
atenția către zilele de 17 și, respectiv, 19 august. Adică spre zilele când Luna se va afla întro dispunere bună față de Axa Dragonului, fără a reuși să medieze tendința Nodurilor, iar
Venus, pe 19 august, va trece prin conjuncția cu Luna. Momentul de față ne arată că nevoile
personale cer recunoaștere, atenție, apreciere. Absența corespondenței de consolidare face
din momentul de față unul eliberator. Chiar dacă acum Luna va trece prin careul cu Uranus,
activitățile momentului nu vor fi supuse riscului, ce mai curând motivate de posibilitatea unei
erori. Gândul că dacă nu suntem atenți ajungem într-un con de umbră, stricăm obiectul,
pierdem atenția, ne motivează să fim eficienți și chiar foarte sensibil. Pentru a ne menține
această zonă avem nevoie de corespondențele de dinamizare, cele care aduc individul
ambițios în punctul de a face o impresie teribilă, de a schimba impresia generală a grupului
prin faptele pe care le face, nu neapărat prin mesajul pe care îl lansează. Este posibil ca
lucrurile acestea foarte speciale care vor fi traversate pe 14 august să lase un gust amar
persoanelor mediocre ce au urmărit toată viața să trăiască pe seama celorlalți. Ambiția
omului simplu este acum apreciată prin ceea ce îl definește, prin calitățile speciale pe care
le deține, prin puterea frumoasă ce-a fost probată și în trecut. Făcând trimitere la ecuațiile
astrale ale zilei de 17 și, respectiv 19 august, înțelegem că lucrurile acestea frumoase au
un parcurs, intenția de acum se va transforma în următoarele zile în întâmplare, în
conjunctură, într-un rezultat minunat de care se poate bucura toată lumea sau care va
rămâne ca un exemplu de bune practici.
Va exista pe 14 august și o temere legată de faptul că trebuie să lucrăm cu oameni
care ne-au dezamăgit. Dacă unii vor trece prin situații de genul acesta vor vedea că această
dezamăgire nu are un singur sens, ci funcționează pe ambele sensuri, adică nu doar cei pe
care trebuie să-i suporte sunt capabil să produc astfel de efecte, ci și invers. Soluția este
foarte simplă, avem nevoie să respingem sentimentul de repulsie și să căutăm anumite
calități pe care aceste persoane le au pentru a ne îndrepta atenția către lucrurile bune.
Acesta este un beneficiu personal care ne ține departe de ceea ce respingem la acești
oameni, de elementul negativ pe care nu am reușit să îl transcendem. Desigur, nu suntem
vinovați că nu am reușit să facem lucrul acesta, tocmai de aceea soluția minunată este de
a fi atenți la ceea ce este frumos, având garanția că procedând în felul acesta nu pierdem
nimic esențial.


15:30 Lună plină
16:17 opoziție Lună-Venus
23:21 opoziție Lună-Junon

15 august este ziua care ne va oferi cea mai mare confuzie a acestei decade, cea a
echilibrului. Există o presiune teribil asupra căreia va interveni Luna plină ce se va consuma
mijlocul acestei zile, dar și una care vine din opozițiile pe care Luna le va împlini cu astrele
din Leu, cu Venus și cu Junon. Așadar, schema astrală acestui mijloc de lună august ne
vorbește despre lucrurile pe care credeam că le-au înțeles, dar care au nevoie de o revizuire.
Este puțin probabil ca această revizuire să se facă în condiții optime, să fie în afara unor
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capricii, tocmai pentru că elementele perene nu mai trezesc acum un atât de mare interes,
cât de mult vom fi preocupați față de greșelile celorlalți. Astfel, Luna plină din Leu, această
Lună plină de vară, se consumă într-o zi care are drept corespondență de consolidare
ecuațiile astrale ale zilelor de 11 și, respectiv, 16 august. Gândul cel rău găsește acum
răspunsul la toate problemele care l-a frământat pe cel în cauză. Legăturile dintre aceste
zile, dintre inițierea tranzitului lui Mercur pe zodia Leu și împlinirea careului cu Uranus, dintre
revenirea lui Jupiter din deplasarea retrogradă și careul lui Mercur cu planeta Uranus, adică
acest arc interesant care se realizează între zilele indicate mai sus, ne fac pe noi, acum, cei
care trecem prin faza de Lună plină, să gândim că tot ceea ce discutăm nu rămâne, că
sentimentele pe care le-au avut până acum nu ne sunt împărtășite ori că anumite suspiciuni
pe care le-au avut față de anumite persoane abia acum se confirmă. În realitate, momentul
de față nu aduce decât o intensificare a acestor convingeri, nici într-un caz confirmarea lor
ca întâmplări de sine stătătoare. Nu vorbim de situații care se confirmă, ci vorbim de
convingeri care se sprijină pe întâmplări reale pentru a fi confirmate.

Cel mai greu lucru pe care am putea să-l facem în această zi, deși, paradoxal, este
o zi din Lună plină, este efortul. Ni se va părea imposibil să facem efort de înțelegere, de
acceptare, de toleranță ori de a ne adânci și mai mult în compromisul făcut în prima jumătate
a anului. Lucrurile bune care se întâmplă acum ne obosesc, ne enervează, nu pentru că am
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fi împotriva lor, ci pentru că ni se par inutile, lipsite de sens, de perspectivă sau chiar
tendențioase. Deși această Lună plină ne ajută să înțelegem cât de periculoase sunt
capriciile personale, mulți își vor trăi dramele personale pentru că nu se pot detașa de
obsesiile pe care le au față de lucruri, persoane, nu pot renunța la prejudecăți ce au fost
construite repetând la nesfârșit anumite operații sau crezând în realitatea unor relații toxice.
De aceea, corespondențele de dinamizare aferente acestei zile fac trimitere către zilele de
12 și, respectiv 19 august, cele care nu ne vorbesc despre lucruri definitive, ci despre
sentimente confirmate. Cu cât creștem mai mult prin schimbul de experiență, prin gândurile
bune, prin educație, prin aprofundare, cu atât mai mult vom avea încredere în ceea ce
simțim. Ceea ce simțim acum va fi confirmat pe mai târziu ca fiind un lucru bun care ni se
întâmplă. Dacă nu credem că emoția este un element care cere toată atenția, această
emoție, amplificată de Luna plină, pe mai târziu, se va răzbuna.


0:14 trigon Mercur-Chiron
4:01 opoziție Lună-Marte
6:49 Luna intră în zodia Pești
20:02 careu Mercur-Uranus
20:11 sextil Lună-Uranus

Ecuația astrală a zilei de 16 august ne pune în dificultate. În noaptea de 15 spre 16
august Mercur se va afla împreună cu Chiron și ni se va părea că lucrurile profunde pot fi
abordate cu o ușurință fantastică. Va fi mai puțin important că nu trebuie să treacă și prin
opoziția cu Marte pentru că, de dimineață, imediat ce ne vom începe activitatea, Luna se va
afla pe zodia Pești și până seara va trece prin faza ascendentă a sextilul lui cu Uranus.
Confuzia acestei zile va veni tot din faptul că momentul nu are corespondență de
consolidare, suntem cumva îndemnați să găsim echilibrul între ecuația astrală a zilei de 11
august și cea a zilei de 15 august, când s-a împlinit Luna plină. Revenirea lui Jupiter la
mersul direct pe zodia Săgetător este, în continuare, un reper important pentru cei care vor
să ducă mai departe un proiect fără a rămâne în conștiința oamenilor ca persoane nervoase
sau lacome, ca ființe care abstractizează prea mult. Relația proastă dintre Mercur și Uranus
Pune în dificultate înțelegerea bună pe care o au oamenii din generații diferite, deci pune în
dificultate o anume formă de educație pe care omul comun trebuie să și-o însușească de la
cei care știu mai mult sau care au mai multă experiență. A merge mai departe prin concluziile
momentului înseamnă a face anumite caracterizări pe baza unor impresii eronate, deci a
produce anumite dezechilibre pe care să nu le mai putem repara până când Uranus își va
reveni la mersul direct, adică până pe 11 ianuarie 2020. Dacă această zi ar fi avut o
corespondență de consolidare, oricare ar fi fost ea, ne-ar fi fost mult mai ușor pentru că am
fi avut o rădăcină a fricii de acum, a nemulțumirii care strică foarte tare, a aroganței care
cere să fie apreciată. Așa, fiecare individ trebuie să facă efortul cel mai mare pentru aduce
un proiect mai departe, pentru a nu fi indiscret, pentru a nu invoca ajutorul celuilalt ca fiind
de bază pentru a menține echilibrul grupului de apartenență. Mercur și Uranus trec frecvent
prin astfel de dispuneri, ceea ce nu înseamnă o surpriză prea mare pentru cel care utilizează
mesaje astrale pentru a reuși în viață sau pentru a se echilibra. Ceea ce aduce nou ecuația
astrală a zilei de 16 august este relația buna lui Mercur cu Chiron de pe fundal. Chiar dacă
asteroidul Chiron este retrograd, putem vorbi despre o vocea conștiinței care îi spune celui
în cauză că nu toate lucrurile pe care și le dorește sunt bune. Această voce a conștiinței nu
strigă acum în mod adecvat, dar după 13 decembrie, după ce acesta asteroid își va reveni
la mersul direct, și lucrurile vor fi mult mai clare în privința aceasta, deci și tonul va fi ajustat
conform nevoii. De aici înțelegem că toate aceste griji pe care nu le putem explica pentru
că sunt prea complicate, sunt legate de situații ce nu au fost niciodată explicate, dictează
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așa cum nu ar trebui. Cel care va reuși să se emancipeze pe această conjunctura astrală
arată că de la începutul anului și până acum s-a ascuns doar, nu a fost un om marcat de
nota generală acestei perioade, cea care ne încearcă prin segmentare. Aceste persoane
vor fi foarte atente, vor avea soluții foarte bune pentru cei din jur dar, pentru că și pe ele le
afectează careul Mercur-Uranus, nu vor avea încredere totală să le comunice. Lucrul acesta
nu este un impediment pentru că vor avea ocazia în decada următoare să facă lucrul acesta.


6:35 conjuncție Lună-Lilith
12:17 careu Lună-Jupiter
12:35 sextil Lună-Saturn
14:08 trigon Lună-Capul Dragonului
19:08 conjuncție Lună-Neptun

Suntem acum în punctul în care am putea lansa pretenții foarte mari față de cei din
jur deoarece consideră momentul de față ca fiind unul dureros pentru noi, neplăcut, nedrept.
De aceea avem nevoie de mai mult aer, mai multă putere, de mai multă determinare pentru
a înțelege de ce momentul acesta de nedreptate trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți,
de ce condițiile din jur trebuie validate printr-o umilință sau printr-o nedreptate ce ne este
făcută. Această ecuație astrală are însă darul de a ne duce către interior. Luna se află acum
în plin tranzit prin zodia Pești și ne ajută să înțelegem că lucrurile sunt mult mai profunde
decât par la prima vedere, că oamenii au sentimente mult mai frumoase decât credem în
momentul de față. Pentru că Luna se află într-o relație bună cu Saturn, chiar dacă nu este
în stare acum să aibă un impact major asupra ecuației astrale, ea fiind prietenă cu Axa
Dragonului, dar nu poate media tendința Nodurilor, suntem capabili să înțelegem care este
prețul corect, care sunt nevoile celorlalți, atât cele directe, dar și cele subtile, cele care nu
pot fi deocamdată explicate prin cuvinte.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

339

Dacă ar fi să ne coordonăm doar după corespondențele de dinamizare am părea în
această zi imaturi, incapabili de sentimente profunde sau de gesturi mature conform vârstei.
Aceste corespondență sunt orientate către primele două zile ale acestei decade și care fac
un contrast teribil cu corespondențele de consolidare. Doar din această perspectivă putem
spune că în momentul de față este unul foarte delicat, care scoate în evidență ceea ce,
practic, nu există în realitate. Dar noi studiem astrologia, nu suntem simpli consumatori ai
unor previziune astrale, de aceea știm că cea mai mare parte a zilei este dominată de
trecerea lui Marte pe ultimul grad al zodiei Leu. Vorbim, așadar, despre o ușoară manie
persecuției, despre tendința de a alege din tot ceea ce ni se întâmplă, acuzații care ne
diminuează puterea de influență, care ne lasă impresia că suntem mai mici sau mai puțin
important decât cei din jurul nostru. De mâine vom vedea că realitatea este alta și că fiecare
își construiește demnitatea prin muncă, prin seriozitate, prin respect. Acum trăim ultimele
secvențe ale unei drame personale pe motiv că nu suntem răsplătiți așa cum ne așteptam.
De aceea avem impresia că ne urmărește o nedreptate, că nu ne mai sunt apreciate
sentimentele și că suntem acuzați că ne lipsesc informații valoroase, experiențe importante,
că nu avem cunoștințele necesare conform solicitărilor comunității, conform fișei postului,
că nu înțelegem ceea ce ni se spune. De aceea apare o discrepanțe teribilă între intensitatea
acuzațiilor și drama vieții personale pentru că persoana în cauză știe că nu se situează la
nivelul acela. Spre seară, când Luna va trece prin conjuncția cu Neptun, vom avea și puterea
de a înțelege că acuzațiile acestea care ne vin din partea celor cu care am interacționat dea lungul zilei nu au mesajul pe care l-am înțeles. Detaliile care ne-au tulburat de-a lungul
zilei sunt, spre seară, interpretate altfel ceea ce este foarte bine și confortabil pentru toată
lumea. Așadar, momentul acesta a ne întoarce către episoade pe care, dacă nu ar fi existat
aceste mici conflicte bazate pe înțelegeri eronate, ar fi fost înțelese mult mai corect. Așa, și
de această dată înțelegere a situațiilor majore este puțin amânată.


1:34 sextil Lună-Pluton
8:18 Marte intră în zodia Fecioară
19:32 Luna intră în zodia Berbec

Ceea ce se întâmpla acum ne îndeamnă să ne bazăm pe concret, pe o demonstrație
pe care o face un om care are toate documentele care să-i ateste competența, pe un lucru
bun care a dat rezultate și în cazul altora. Trecerea a lui Marte pe zodia Fecioară îi face pe
mulți îngrijorați față de propria neputință pe lucrurile pe care alții le demonstrează. Cumva,
vorbim despre oameni care au mai multă încredere în siguranța demonstrată decât în trăirile
personale, cele care sunt mult mai complexă decât un simplu mesaj prezentat impecabil de
cineva. Dar Mercur pe zodia Fecioară are și alte calități, cele care pot fi încadrate în termenul
generic de “disciplină“ ce implică metodă de lucru, respectul, sârguința, efortul susținut, chiar
anumite elemente negative cum ar fi grija, sentimentul de vină, de rușine, incapacitate
folosită pentru a diminua alte defecte, ca pe un câine rău al cărui rol este doar de pază.
Toate acestea așezate într-un creuzet, creează celui în cauză impresia că așa este natura
lucrurilor, o combinație dintre bine și rău, că nu există bine perfect și nu există rău perfect.
Prin Marte pe zodia Fecioară calea de mijloc este simulată cel mai bine. În cuvinte mai
simple, cel în cauză va avea dezechilibre pe care și le va explica prin comparația cu
dezechilibrele celorlalți, chiar dacă acolo avem de-a face cu alte cauze, boli care au în cazul
său alte rădăcini decât bolile similare ale celorlalți. Ceea ce iese la lumină, ceea ce este
foarte evident, ceea ce se încadrează din start într-un standard este mult mai important
decât tot procesul care a dus acolo.
Dar nu e totul. În seara acestei zile Luna va trece pe zodia Berbec și va aduce o
explozie a celor sentimente care pot fi temperate doar printr-o viziune clară asupra lumii,
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asupra situațiilor, asupra vieții. Așadar, vorbim despre o zi dedicată în cazul omului comun,
în cazul celui căruia îi lipsește această viziune teribilă, dar și despre o zi excepțională în
cazul oamenilor care pot să treacă dincolo de aparență. Combinația Marte pe Fecioara și
luna pe Berbec este apanajul unui succes teribil care vine printr-o contracție ieșită din comun
care ar putea să pună în pericol până și integritatea personală, sănătatea personală atât
cea fizică, dar și cea psihică. Până la urmă, pentru cel în cauză consumul nu contează, cât
de mult contează rezultatul final. De aceea 18 august are drept corespondență de
consolidare inițierea deplasării retrograde a lui Uranus, cea care ne îndeamnă, așa cum am
indicat și la momentul respectiv, să ne întoarcem către lucruri neobișnuite ale vieții, către
abstract, către latura profundă a existenței umane, către spirit, către mister. Marte pe zodia
Fecioară va încadra aceste lucruri în niște scheme precise, nu le va lăsa libere, nu va
accepta că aceste noțiuni să îl surprindă de fiecare dată, ci va inventa o teorie care să
explice până și neprevăzutul. De aici vine greutatea momentului, iar din contactul cu
neprevăzutul vine succesul teribil pe care am putea să-l obținem evadând din această
precizie a coliviei.
Cea mai mare greșeală a momentului vine din faptul că o teamă ar putea să ne facă
să ne simțim nedreptățiți și această nedreptate să ne capteze întregul spectru al percepțiilor,
să ne tulbure atât de mult încât să nu ne mai respectăm dreptul de a trăi frumos, simplu,
profund. Marte pe zodia Fecioară poate pune această anatema pe umerii celui care este
ambițios, dar nu știe ce ar trebui să facă cu această ambiție.


6:06 conjuncție Lună-Chiron
18:40 trigon Lună-Mercur
23:52 conjuncție Venus-Junon

În seara acestei zile, ca un ultim aspect, se va împlini conjuncția lui Venus cu Junon.
Până atunci, Luna, aflat în plin tranzit prin zodia Berbec, va trebui să treacă prin conjuncția
cu Chiron și apoi prin trigonul cu Mercur. Este un moment important pentru educație, pentru
a ne găsi echilibrul, pentru a privi viața prin aspectele frumoase, prin a înțelege că anumite
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elemente care până acum ne-au impresionat prin pericol, prin limitări, care n-au speriat sau
ne-au constrâns, acum devin frumoase, simple, la fel și purtătorii lor. Dacă până acum am
fost îndemnați să ucide mesagerul, acum îl iubim, îl invităm la masă, ne propunem să ne
facem din el cel mai bun prieten iar această prietenie să dureze o veșnicie. Momentul acesta
are drept corespondență de consolidare zilele de 14, 15 și, respectiv, 18 august, de unde
se înțelege că lucrurile frumoase își găsesc acum un înțeles aparte. Nu mai suntem acuzați
și nici pedepsiți, ci ascultați, ceea ce va face ca mesajul pe care-l transmitem să fie
interesant și să devină un veritabil câștig pentru cel care ascultă.
Dacă pentru momentul de față ziua de 18 august nu ar fi fost considerată o
corespondență de dinamizare nu am fi vorbit despre o viziune nouă a vieții pe care să o
susținem prin muncă, prin seriozitate, prin efort susținut, ci am fi considerat că este un bine
care va trece cu noaptea, care ne vorbește despre pericol, însă nu și despre cel care se va
consuma spre sfârșitul anului, adică prima decadă a lunii decembrie spre care decada de
față se orientează pentru a-și construim un sens. Fără această schimbare vizibilă de vibrație
care s-a consumat pe 18 august reperul pozitiv ni s-ar părea unul de-a dreptul fantezist.
Așa, avem suficient de multă precizie, suficient de multă disciplină sau atenție încât să
vedem, nu neapărat să credem, că anumite demersuri au suficient de mult timp, energie și
permisivitate din partea comunității pentru ca ele să se împlinească până atunci. Așa
ajungem să fim optimiști, să fim încrezători, să nu considerăm că, dacă primim ceva din
partea celorlalți sau din partea comunității neapărat, suntem privilegiați, ci se întâmpla lucrul
acesta pentru că facem parte dintr-un mecanism al recompensei și suntem alături de cei
care primesc răspunsuri, mesaje ori o simplă răsplată pentru efortul depus.
În felul acesta, 19 august se transformă într-o zi a speranțelor bune pe care nu le
ținem aproape pentru că ne-am obișnuit să credem într-un ideal care nu are viitor, ci pentru
că speram ca viața să se schimbe din punct de vedere calitativ. Este adevărat, prin faptul
că asteroidul Chiron este retrograd, anumite persoane, în special cele care nu au mai trecut
prin situații de genul acesta, vor avea o mare suspiciune față de calitatea demersului, față
de puterea pe care ar putea să o aibă până la sfârșitul acestui an pentru a face posibilă
împlinirea acestui demers. Dar cu toții am trecut prin așa ceva. Cu toții am avut la un moment
dat suspiciuni, mai mici sau mai mari, față de ceea ce am putea să facem chiar și atunci
când eram pe val, chiar și atunci când viața, în obiectivitatea sa, ne-a susținut întru totul. La
fel se întâmplă și cu acești oameni și este dreptul lor să activeze pe acest traseu atât cât
consideră de cuviință. Dacă acum nu este suficient, pe viitor, poate, va fi mai mult.


0:55 careu Lună-Saturn
0:57 trigon Lună-Jupiter
2:24 careu Lună-Axa Dragonului
13:51 careu Lună-Pluton

Abia acum, în ultima zi a acestei decade înțelegem că intervalul pe care l-am încheiat
nu a fost deloc ușor. În primul rând, Luna va trebui să treacă în noaptea de 19 spre 20
august prin careul la Axa Dragonului, ceea ce nu este ușor, nu doar acum, pentru că va
trebui să treacă și prin careul cu Pluton, ci niciodată când se întâmplă așa ceva. La un
moment dat această relație specială dintre Pluton și Axa Dragonului se va încheia, dar
careul Lunii la Axa Dragonului va fi în continuare delicat. Aspectul negativ susținut de careul
Lunii la Axa Dragonului este în continuare un semn de întârziere ori de îndoială, o ipostază
astrală în care fiecare va simții că rămâne fără susținere, fără putere, fără argumente sau
fără ajutor. Dacă este sau nu așa, depinde de conjunctura particulară a fiecărui moment de
genul acesta. Acum suntem susținuți în măsura în care nu am acuzat sau nu am considerat
că omul care s-a făcut vinovat de ceva la începutul acestei decade, când Jupiter și a revenit
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la mersul direct, trebuie dat ca exemplu. 20 august nu are corespondență de consolidare,
dar are în 11 august, ziua
când Jupiter își revine la
mersul direct un reper de
dinamizare, la fel și în
ziua de 12 august, când
Uranus
își
inițiază
deplasarea
retrogradă
care va ține până la
începutul anului următor.
Aceste două zile au mai
fost abordate și în alte
ipostaze ale acestei
decade, însă nu în
combinația cu ziua de 17
august, cea care aduce
un mesaj legat de nevoia
de confort, siguranța de
sine, atenție pe detalii ori
pe situația cea mai
importantă care ar putea să ne scoată dintr-un context valoros. Asta înseamnă că anumite
probleme care ni s-au părut delicate pentru că întârzie sunt acum rezolvate într-o viteză
foarte mare, invocând frici mai vechi pe care le folosim ca forțe motrice, ca teme legate de
refuz sau de incapacitate de an integra într-un grup, de a cădea la înțelegere Într-o
negociere. Toate acestea devin elemente care ne motivează să fim foarte puternice,
ambițioși sau mai curajoși decât s-au așteptat colaboratorii noștri să fie. Este posibil ca
momentul de față să ne facă puțin mai reci cu cei cu care am interacționat până acum, dar
lucrul acesta se întâmplă pentru că, pe moment, nu știm ce să spunem orice să facem și
concentrarea asupra pasului următor le las acestor oameni această impresie.
Absența corespondențelor de consolidare este pentru momentul de față un avantaj
foarte bună de care vom profita la maxim. Până și anumite întârzieri vor fi interpretate prin
această libertate de a nu ajunge la o anumită soluție, la un anumit rezultat.
Partea cea mai bună a acestei zile vine să valideze calitatea specială pe care o are
un om. El va putea să aleagă acum ceea ce îl definește, deci să treacă dincolo de anumite
constrângeri, să ajungă la remediul universal, să fii apreciat în continuare de cei din jur fără
să facă ceva ieșit din comun. Dar omul simplu va simți că trebuie să adauge, se umple până
la semn, să muncească mai mult, să fac ore suplimentare, să îndeplinească anumite sarcini
în locul celorlalți pentru a beneficia de apreciere.
Așadar, a doua decadă a lunii august ne pune în fața unor situații pe care nu le-am fi
putut în niciun caz anticipa de la începutul anului, decât dacă ne-au fi folosit de instrumente
juridice. Dacă ne-am abținut de-a lungul acestei decade din aia generaliza, din a pune pe
umerii celorlalți greutățile proprii atunci la sfârșitul intervalului ne vom bucura de cinste, de
recunoaștere și de apreciere. Ba chiar mai mult, unii vor celebra victorii la care nu le-au
sperat, pe care nu le-au putut gândi ori anticipa în modul în care s-au împlinit de-a lungul
acestui interval. Cu toate acestea, avem nevoie să ne menținem într-o zonă ai echilibrului,
respectului, am muncii susținute pentru că Marte încă se va afla până pe 4 octombrie pe
zodia Fecioară și nu ne va permite să visăm prea mult. Lucrurile concrete ni se vor părea
mult mai atractive, mult mai accesibile, dovezi ale faptului că nu mai procedând în felul
acesta putem avea acces la virtuți.
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Decada a III-a (21-31 august 2019)
Aventură stinsă. Teamă de schimbare. Grijile se intensifică. Viața
capătă un alt sens. Putere. Maturitate atinsă după mari încercări.

DECADA NR. 24
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

18

21-30 iunie

Reper negativ

15

21-31 mai

AUGUST - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
26
21
22, 29
21
22
23
23
23
29
24
25, 27
24, 27, 29
25
30
26
21, 31
24, 28
27
25
28
27, 29
21, 23, 28, 30
29
25
25, 31
30
29
26
31
30

Patimile au soluții bune. Se vorbește despre iubire dar nu se face nimic. Prea multă atenție
orientată către ceea ce este îndrăzneț și șocant. Concepțiile superioare sunt validate de cei cu care
colaboram. Ne însoțește un înger bun. Putem înclina balanța lucrurilor și valorilor. Rezolvările sunt
necesare și urgente. O ușoară nerăbdare ne pune la îndoială capacitățile personale. Frustrările afective
sunt încadrate pe baza nervozității sau pe baza soluțiilor găsite împotriva acesteia. Ușoară manie.
Curajul înțeles greșit se transformă în agresivitate. Regresie. Tensiuni rezolvate rapid. Subiectivitatea
trebuie abordată dintr-o altă perspectivă. Caracterul liberalul al unor evenimente trebuie să depășească
teamă de singurătate. Evoluție pozitivă. Ceea ce este greu vine doar dintr-un sector al muncii.
Tensiunile și grijile ne ajută să fim originali. Cel care se detașează de frustrare își dă seama că este
un om liber. Exces de putere. Tensiuni care duc la divergențe de opinii. Subiectivitatea îl scoate pe
individ din mediul în care se simțea bine. Apar probleme în cuplu. Lipsă de concentrare. Grijă față
de probleme care nu există. Preocuparea față de valorile proprii. Lipsa de coerență este mult mai ușor
vizibilă. Calitatea vieții este mai importantă decât demonstrația când pierdem avantaj unor persoane
dragi. Din nou se discută despre subiectivitate. Gelozie. Dramă. Atmosfera de lucru este zdruncinată.
Cel care nu corespunde normelor trebuie să se adapteze. Ni se impune o hotărâre. Deschidere către
un nou plan al valorilor. Perturbații cauzată de mânii ce nu pot fi depășite. Răceală sufletească.
Suntem încurajați să privim foarte departe. Mobilizarea ne ajută să înțelegem care sunt valorile
importante. Reușim într-un demers ambițios. Inițiativă. Lipsa voinței poate fi înțeleasă mult mai bine.
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Necesități noi. Teamă de exprimare. Sobrietate. Modificarea comportamentului. Atitudinea care duce
spre abstractizare nu este corectă. Se pierde un moment de glorie. Se acumulează o tensiune care va
fi eliberată foarte greu. Rezolvăm o problemă, dar rămânem bulversați. Lipsa de profunzime este
înlocuită cu o metodă foarte strictă. Realism. Inserția sociala foarte bună. Aventuri bune. Tensiune
care se stinge de la sine. Ceea ce era concentrat se transformă într-o asociere interesantă. Avem nevoie
de experiență. Evenimentul este impregnată de propria semnătură acelui care l-a inițiat. Asocieri
interesante. Sentimentele trebuie împărtășite. Ne temem de o minciună. Suntem frământați de ceea
ce nu putem formula corect. Fericirea este echivalentă cu independența. Suntem agitați fără rost.
Adversități gratuite. Combinații care duc la tristețe. Viața ne cristalizează un mesaj, dar nu putem să
îl citim ușor. Este nevoie de pace. De înțelegere nu duce nimeni lipsa. Suspiciuni față de un partener.
Ne temem de un abandon. Impresii morale despre evenimente confuze. Cineva abuzează de o relație
și devine celebru.
A treia decadă a lunii august ne vorbește despre frici pe care nu le-am înfruntat în
prima jumătate a anului și care acum ne ajung din urmă sau, cum ar spune omul simplu, se
răzbună. În realitate, a treia decadă a lunii august ne vorbește despre o altă formă de
aventură, una care țintește către o putere pe care nu am reușit până acum să o punem în
valoare așa cum ne-am dorit. Nu este o decadă de putere, ci una de rememorare, însă prin
rememorare sau, mai exact, prin recuperarea puterii care a fost ascunsă în memoria
trecutului, mulți se vor ridica deasupra propriei condiții pentru a-și împlini aspirații pe care
le-au avut de mult timp în minte, dar pe care nu au reușit să le împlinească.
Reperul pozitiv al acestei decade este finalul lunii iunie, cea dominată de trecerea lui
Junon în pe zodia Leu și de inițierea mersului retrograd a lui Neptun. Toate aceste lecții de
viață ne învață să fim mai maturi, să trecem dincolo de condiția impusă de grupul de
apartenență, de etnie, de limbă, poate chiar de epoca istorică, pentru a înțelege că lecția
are un caracter tranzitoriu și că schimbările care se produc nu sunt deloc tendențioase, ci
fac parte din tabloul specific. Cei care nu acceptă lucrul acesta se vor orienta către finalul
lunii mai, decadă care reprezintă pentru momentul de față un reper negativ. Nu vor înțelege
că toate aceste schimbări cer consum și, temându-se de sărăcie, vor trece prin mai multe
crize, de identitate, materiale, sociale, pe care cu greu ar putea să-l înțeleagă.


2:59 trigon Lună-Soare
4:58 trigon Lună-Junon
7:03 trigon Lună-Venus
7:34 Luna intră în zodia Taur
11:29 trigon Lună-Marte
12:06 Venus intră în zodia Fecioară
13:00 trigon Mercur-Jupiter
20:31 conjuncție Lună-Uranus

Prima zi acestei decade ne răsfață. Aduce trecerea planetei Venus pe zodia fecioară,
adică aduce o schimbare negativă pentru că Venus pe zodia Fecioară are cea mai proastă
poziție a sa, dar și împlinirea trigonului Mercur-Jupiter, care face trimitere la educație, la
concepții superioare despre viață, despre ideologii, despre principii, despre mobilitate a
valorilor ori despre putere. Când se vor consuma acest eveniment astral Luna va fi deja pe
zodia Taur, ceea ce este un lucru bun pentru că ne aduce o atenție pe patrimoniu, un respect
față de bunurile proprii în așa fel încât să nu intervenim cu temeri mai vechi în colaborări,
să ne distrugem prieteniile care nu s-au maturizat încă, dar nici să ne schimbăm programul
de lucru doar pentru că unele situații sociale s-au modificat fără un anunț prealabil. Această
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situație ne permite, prin muncă, prin sârguință, prin seriozitate, sa avem acces la o viziune
corectă asupra viitorului, asupra vieții, asupra prieteniilor curente.

Corespondențele acestei zile fac trimitere, pentru consolidare, către ceea ce se va
consuma pe 26 august, atunci când Uranus se va afla într-un trigon cu Venus. Ceea ce
sperăm că ar trebui să primim, ca urmare a recunoașterii, a dezertării, a declarațiilor pe care
le-au făcut, a schimbărilor pe care le acceptă, par că pot fi împlinite. Nu înseamnă că pe 26
august se vor împlini speranțele de acum, ci înseamnă că mesajul cu care ziua de față are
o rezonanță specială, aceea de a da mai multă speranță, de a fi optimiști, de a lucra pentru
creștere, pentru dezvoltare personală, pentru împlinire. Așadar, tot ceea ce se întâmplă
astăzi ne îndeamnă să facem mai mult, iar corespondențele de dinamizare, cele care fac
trimitere către ecuațiile astrale ale zilelor de 22 și, respectiv, 29 august închid cercul
circumscris al acestor ambiții pentru că aduc o legătură între zodiile Taur și Fecioară, prin
faptul că pe 22 august Luna se va afla pe zodia Taur și va avea un mesaj pozitiv, iar pe 29
august Mercur va trece pe zodia Fecioară și va începe să îndeplinească un rol pozitiv pentru
noi toți. Așadar, momentul acesta este unul de speranță, de încredere, unul care spune că
toate patimile au până la urmă un rezultat bun, o soluție foarte bună și că, până la urmă,
acolo sus există un înger care ne urmărește, ne ajută și ne susține în tot ceea ce vrem să
facem.
Un element particular al zilei de 21 august este cel dat de necesitatea de a negocia
pentru un privilegiu personal. Momentul de față aduce începutul negocierii, nu tot ceea ce
se poate obține din acest lucru. Asta înseamnă că oamenii care nu se pierd cu firea, care
sunt atenți la detalii, care nu au nevoie neapărat de concepții superioare validate de ceilalți,
vor fi mult mai vigilenți cu ceea ce li se propune, cu ceea ce li se oferă și, în consecință, vor
știi ce să aleagă după nevoile pe care le au acum. Este de o importanță covârșitoare ca
toate avantajele momentului să fie raportate la nevoile pe care le avem acum.
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7:40 sextil Lună-Lilith
11:53 trigon Lună-Saturn
13:17 sextil Lună-Capul Dragonului
16:18 careu Lună-Mercur
18:19 sextil Lună-Neptun

Momentul de față este unul de speranță. Corespondențele de consolidare fac
trimitere către ziua anterioară, cea care ne-a oferit un mesaj atât de complex, referitor la
maturitate sau la cum anume ar trebui să negociem cu oamenii, cu viața. Corespondențele
de dinamizare ne îndreaptă atenția către ziua următoare, când Soarele va trece pe zodia
Fecioară. Știm că o parte din această zi Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Leu
ceea ce nu este deloc o poziție bună. Faptul că Luna reușește acum să medieze tendința
Nodurilor prin Capul Dragonului este un lucru foarte bun, un element încurajator, înseamnă
că putem să renunțăm la frustrări,
la nervozitate, tocmai pentru că
avem în jurul nostru oamenii
serioși, capabil să ne ajute în
situații critice, de urgență,
persoane pe care ne putem baza.
Legătura care există între ziua de
față și cele două zile care se află
înainte și, respectiv, după
aceasta, ne dă senzația de
continuitate, de normalitate, de
trăinicie. Asta înseamnă că încă
de pe acum ne pregătim de ceea
ce vom parcurge în ziua
următoare când Soarele, de pe
ultimul grad al zodiei Leu va trece
prin conjuncția cu Junon, de
asemenea, aflată pe ultimul grad
al zodiei Leu. Avem capacitatea
de a ne pregăti pentru momentul
acesta ca și cum ar fi cel mai
important moment al acestei
perioade
pentru
că
ziua
următoare, cea care ar trebui să concentreze mesajul lui Junon de pe ultimul grad al zodiei
Leu, face trimitere, prin dinamizare, către ziua de 29 august, ca și prima zi a acestei decade,
cea dominată de trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară. Asta înseamnă că grijile majore față
de ne împlinirea unui ideal, față de nerecunoașterea unor merite se consumă cu precădere
acum, pe 22 august, nu mâine când ar fi indicat să luăm în calcul a doua etapă acestui
mesaj ciudat.
Un alt element important al zilei de 22 august face trimitere la frustrările pe care nu
avem de ce să le ducem mai departe pentru că ele nu mai sunt justificate. A renunța la o
frustrare personală înseamnă acum a renunța la acea frică, la acea grijă, la acea temere
care ținea activă o boală. Pentru mulți, 22 august este o zi de mare expresivitate pentru că
vor găsi resursele necesare să se așeze pe o poziție pozitivă, să gândească frumos față de
cei din jur, să lase în urmă tot ceea ce le-a alimentat în prima jumătate a anului frica
nejustificată. Curajul înțeles greșit, cel care va duce mai departe această frică prin opusul
ei, va fi elementul cel mai dificil al momentului, însă doar cei care au demonstrat că au o
predilecție față de genul acesta de acțiuni vor proceda așa. Cei mai mulți vor fi rezervați,
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cuminți, Înțelepți și atenți cu ceea ce simt și vor să facă. Și pentru că în mijlocul acestei zile
Luna va media tendința Nodurilor prin Capul Dragonului, iată că și rezultatele vor fi pe
măsură.


0:32 trigon Lună-Pluton
0:43 conjuncție Soare-Junon
13:01 Soarele intră în zodia Fecioară
17:09 careu Lună-Junon
17:30 Luna intră în zodia Gemeni
17:52 Ultimul pătrar
23:16 careu Lună-Venus

23 august este o zi de permisivitate. Atenția pe care o demonstrăm acum, curajul pe
care îl arătăm celor care au nevoie este puterea pozitivă pe care o hrănim și spre care ne
vom întoarce de multe ori până la sfârșitul acestui an, de fiecare dată când vom avea nevoie
de o susținere personalizată. Faptul că Soarele și Junon se întâlnesc acum pe ultimul grad
al zodiei Leu arată că omul comun nu este capabil acum să-și ofere sprijinul celui năpăstuit
de soartă. Cineva trece peste acest impediment va arăta că are o minte foarte puternică, că
este un om pozitiv, curajos, independent, adică o persoană care nu depinde foarte mult de
dramele pe care le-a parcurs de-a lungul acestui an, în anii din urmă sau în ultima parte a
vieții.
În mijlocul acestei zile Soarele va trece pe zodia Fecioară și îi va face pe mulți să
judece în situația după avantaje de moment, după câștigul pe care l-au avut, indiferent dacă
este material, emoțional sau mental. Momentul acesta le oferă oamenilor obișnuiți
capacitatea de a trece dincolo de obsesiile personale, de a obține o evoluție pozitivă, întâi
prin formulările pe care le fac, prin cuvintele frumoase pe care le spun celor din jur, fără săși pună problema dacă aceștia au sau nu au nevoie de așa ceva. Etapa următoare vine și
ca un rezultat al unei investigații, adică aceste mesaje pozitive să fie cumva selectate și
oferite doar celor care au cea mai mare nevoie de ele. A nu accepta că această înclinație
este parte din normalitate înseamnă alege ca pentru următoarele patru săptămâni să
muncim mult și să obținem puțin ori câștigurile pe care le obținem să fie repetate și mici, așa
cum ne spune zodia Fecioară, cea care va găzdui pentru următoarea lună Soarele.
Dacă în privința corespondențelor de consolidare ziua de 23 august este, ea însăși,
un reper, adică ceea ce facem acum nu are nevoie de alte dovezi, corespondențele de
dinamizare sunt puțin mai flexibile și ele ne spună că cea mai bună formă de dreptate la
care avem acces este cea care ține de evadarea din egoism, din tensiune, din rigiditate.
Asta înseamnă că trecerea Soarelui pe zodia Fecioară ar trebui să ne ofere un mesaj de pe
un nivel superior al zodiei Fecioară pentru că altfel nu am face decât să sărim din lac în puț.
Pentru că pentru 23 august, când soarele trece pe fecioară, reperul de dinamizare este 29
august când Mercur va trece pe Fecioară, se impune un mesaj care să îl mobilizeze pe cel
în cauză pentru progres. Progresul nu vine decât din bucătăria fiecăruia, din analiza pe care
fiecare individ reușește să o facă în privința propriilor probleme, situație care nu-i poate fi
ajutată de nicio recomandare venită din exterior. Dacă acum ne permitem luxul de a fii
meticuloși, riguroși, organizații, poate chiar materialiști, începând cu 29 august dacă
urmărim să atingem un nivel superior, va fi nevoie de o altă abordare, poate chiar să
renunțăm la metodele pe care acum suntem foarte siguri. Nu se știe dacă renunțarea de pe
29 august va fi dureroasă, cel puțin acum, pe 23 august, nu se știe. Cel care va dori însă să
progreseze, nu neapărat din punct de vedere spiritual, moral sau educațional, ci chiar și din
punct de vedere material, va avea nevoie să fie conștient că poate metodele pe care le
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folosește acum și care se vor dovedi foarte eficiente să fie schimbate cu altele începând cu
29 august.


0:18 careu Lună-Marte
3:00 Junon intră în zodia Fecioară
3:01 sextil Lună-Chiron
16:48 careu Lună-Lilith
20:04 conjuncție Venus-Marte
20:50 opoziție Lună-Jupiter

În noaptea de 23 spre 24 august Junon va trece pe zodia Fecioară și va sta pe acest
semn până pe 4 noiembrie, când va trece pe zodia Balanță. Momentul acesta este unul
foarte important pentru a înțelege că puterea nu mai este atât de importantă precum am
crezut până acum, că mediul de apartenență nu inventează în mod special anumite forțe
pentru a ne diminua puterea de reacție și a ne vitregi de ceea ce avem mai bun și mai
prețios. 24 august nu are o corespondență de consolidare, ceea ce înseamnă că avem
libertatea necesară să ne orientăm către o nouă direcție. Nu suntem constrânși să privim
către anumite mesaje care nu au fost împlinite în zilele anterioare, către anumite evenimente
care nu au fost definitivate, nu suntem obligați nici măcar să ne onorăm anumite promisiuni.
Excepție de la această situație face acea gamă de promisiuni legate de planul afacerilor, de
planul material. Conjuncția lui Venus cu Marte pe zodia Fecioara aduce acest mesaj al
promisiunilor de această factură în centru atenției și tocmai de aceea oamenii care nu își
respectă cuvântul dat ajung acum să aibă tot felul de probleme, nu doar cu asociații, ci și cu
partenerul de viață, în cuplu, sau chiar cu colegii de serviciu. Trecerea lui Junon în pe zodia
Fecioară aduce ca un element general, această nevoie de a respecta cuvântul dat, această
nevoie de seriozitate ca pe o monedă de schimb.
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Corespondențele de dinamizare ale acestei zile ne vorbesc însă de un anume schimb
de experiență pe care am putea să-l declanșăm prin preocupările acestei zile, prin întâlnirile
întâmplătoare pe care ni le oferă conjunctura astrală de acum, dar pe care să fim în stare
să le valorificăm așa cum trebuie. Zilele de 25 și 27 august au mesaje foarte clare legate de
deschiderea către un nou plan al valorilor, dar nu oricum, ci printr-o coerență aparte. Doar
oameni foarte zăpăciți, incoerenți și lipsiți de maturitatea necesară vor fi așezați în aceste
momente pe un taler negativ, doar aceste persoane vor face exact ceea ce nu este vizibil
pentru comunitate. Toți ceilalți vor avea viziunea adecvată pentru ca faptele lor să rămână
în descendență, mesajul pe care-l transmit să aibă greutate, măsura adecvată și
profunzimea cerută de conjunctură.
În alt element important al zilei de 24 august este cel legat de suspiciune. Persoanele
foarte sensibile, care nu au reușit prin conjuncturile anterioare să se echilibreze, să își fixeze
un anumit ideal ori să aibă sentimentul că trăiesc într-un mediu care tolerează, vor avea dea lungul acestei zile sentimentul că sunt înșelate, vor fi suspicioase pe toată lumea, vor
crede că lipsa lor de concentrare este cauzată de atacurile repetate ale celor pe care le
desconsideră. Nu ar trebui să insiste prea mult pe această natură, pentru că ar ajunge, nu
acum în această lună, poate nici măcar până la sfârșitul anului, dar în mod sigur în anii
următori, să dezvolte un comportament deviant. Este adevărat, conjunctura zilei de 24
august aduce o teamă că în spatele lucrurilor evidente există ceva neplăcut. Asta nu
înseamnă că acel element neplăcut este și caustic. El poate fi la fel de neplăcut precum
multe altele pe care le-au parcurs în anii din urmă și care au fost parte din normalitatea vieții
pe care o trăim.


2:15 careu Lună-Neptun
9:51 sextil Lună-Mercur

25 august este una dintre cele mai serioase zile pe care le avem de parcurs de-a
lungul acestei decade. Preocupările pe care le avem acum, fie că sunt legate de partea
materială, de spirit, de educația morală sau de anumite situații ce țin de dimensiunea socială,
toate acestea reprezintă repere deosebite pentru ceea ce vom avea de parcurs până la
sfârșitul acestei luni, dar și în luna următoare. Este posibil ca anumite situații pe care le
parcurgem acum să fie marcate de lipsa de coerență, pentru că emoțiile nu sunt la cotele
cele mai bune, poate nici atenția nu este așa cum a fost în zilele anterioare. De altfel, nici
nu ne sunt necesare intensitățile zilelor anterioare, pentru că momentul de față aduce, ca o
corespondență de dinamizare, ceea ce urmează să se consume pe 30 august, atunci când
se va împlini Luna nouă, dar și
trigonul dintre soare și Uranus.
Celelalte
elemente,
de
consolidare, ne oferă accesul la o
putere mai veche, una care ne-a
făcut să ne simțim coerenți,
acceptați, apreciați sau elogiați în
funcție de metoda pe care am
avut-o, nu neapărat de calitatea
personală, de talent. Vorbim,
așadar, despre un element
personal pe care îl apreciem foarte
mult și care face ziua de 25 august
ca fiind una reprezentativă pentru
toată această perioadă, nu doar
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pentru luna în curs. Este adevărat, acum se împlinesc doar două unghiuri, careul LunăNeptun și sextilul Lună-Mercur, ceea ce ar însemna pentru pasionații de astrologie prea
puțin față de greutatea acestui mesaj. Cert este că un om care consideră că dacă într-o zi
se consumă doar câteva unghiuri acea zi nu este importantă ar trebui să se întoarcă la
manualele de astrologie ori, dacă le știe pe acestea pe dinafară, să se întoarcă la studiu și
să facă o corelație între observațiile sale și ceea ce găsește în planul real. Faptul că pe 25
august se împlinesc doar două unghiuri nu face ziua mai puțin importantă decât celelalte
tocmai pentru că vibrația momentului plasată în contextul acestei decade generează aceste
corelații absolut impresionante.
Un alt element important al zilei de 25 august este cel dat de căutarea lucrurilor
esențiale. Pentru că în noaptea de 24 spre 25 august se va împlinii careul Lună-Neptun ne
vom trezi de dimineață cu poezia învățată, cu un acut nevoie de a căuta ceea ce ne
împlinește din punct de vedere moral, sufletește, spiritual. Lucrul acesta va fi ușor de pus în
aplicare ori integrat de cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces
de cercetare spirituală. Va fi mai greu pentru omul comun, însă și acesta va vedea că
mobilizării le pe care le parcurge de-a lungul acestei zile țin de o latură emoțională care nu
a fost explorată până acum și care cere o mai mare atenție. Fiind atenți asupra acestei zone
obțin toate beneficiile susținute de acest context astral. Lucrurile simple și profunde nu se
împlinesc doar prin muncă și metodă, ci și prin cultivarea unei sensibilități aparte, așa cum
vom vedea în această zi.


0:05 Luna intră în zodia
Rac
1:35 sextil Lună-Junon
4:28 sextil Lună-Soare
8:42 careu Lună-Chiron
8:52 sextil Lună-Marte
10:37 sextil Lună-Venus
11:20 sextil Lună-Uranus
18:38 Trigon Venus-Uranus
22:11 trigon Lună-Lilith

Corespondențele acestei zile ne lasă impresia că avem atât de multă libertate încât
putem decide ceea ce vom obține de acum încolo, nu ce drepturi avem, nu ce calitate ar
trebui să avem pentru un anumit context. Pe 26 august avem doar corespondențe de
dinamizare, cele care fac un arc peste timp și leagă prima zi cu ultima zi a acestei decade.
Asta înseamnă că momentele invocate ne aduc în fața unui episod justițiar pe care să-l
gestionăm acum, din fericire, într-un mod foarte frumos și exemplar. Există o forță teribilă
care ne ajută acum să fim echilibrați și să lăsăm în urmă marile dezamăgiri ale anului 2019.
Careul Lună-Chiron în care se împlinește în dimineața acestei zile ne oferă prilejul de a fi
maturi, inteligenți, selectiv, dar și puternici în așa fel încât forța pe care o avem să o
îndreptăm către oamenii care au cu adevărat o calitate, o valoare, un rol important în grupul
de apartenență. Este posibil ca interacțiunea momentului să fie dominată acum de oameni
care nu se pot hotărî, ființe care, la polul celălalt, decid prea ușor în privința celorlalți. Este
mai puțin important că se întâmpla așa cu ceilalți, cât de important este ca aceste hotărâri
pe care le iau să nu ne afecteze. Corespondențele de dinamizare ne spun că aceste
persoane care urmăresc să domine se bazează pe sentimente și urmăresc ca noile asocieri
sau noile intervenții să compenseze deficitul de putere, de atenție, de bani, de putere
experimentate în prima jumătate a anului. Pentru că pe 21 august ai existat și un trigon
Mercur-Jupiter, iar acum suntem în continuare cu Mercur pe zodia Leu, în momentul de față
argumentele acestor persoane vor fi perfect credibile. Nu contează că el invocă situații care
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nu au existat așa cum le povestesc, nu au greutatea aceea ce spui, dezvăluie, împărtășesc,
conținutul la ceea ce prezintă acum este unul foarte convingător. De altfel, trigonul VenusUranus, pentru că Uranus este retrograd, aduce o putere suplimentară acestui adevăr
deformat, nu pentru că este greșit sau pentru că este deformat așa cum vedem, ci pentru
că el trebuie să devină sclavul unor interese personale, egoiste, expresia unor nevoi care
nu au fost încă eliberate de obsesii, etichete, frici. Venus pe zodia Fecioară nu va fi niciodată
și pentru nimeni o poziție foarte bună. Ea va aduce constrângeri și toate unghiurile pozitive
la care participă vor fi viciate de această nevoie de a râde pentru a face pe plac celui frustrat,
nevoie de a aduce venituri suplimentare omului leneș, nevoie de a proteja pe cel agresiv,
antisocial. Este clar lucrul acesta va fi foarte greu de administrat de omul care nu are
educația necesară și care se lasă, așa cum s-a întâmplat și în prima jumătate a anului, în
voia curentului.


0:44 opoziție Lună-Saturn
1:50 conjuncție Lună-Capul Dragonului
6:23 trigon Lună-Neptun
11:49 opoziție Lună-Pluton

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Rac și va trebui să treacă în noaptea de
26 spre 27 august prin conjuncția cu Capul Dragonului. Pentru cei care lucrează cu energia
sau care se află implicați într-un proces de cercetare spirituală lucrul acesta este foarte bun
pentru toți ceilalți, aduce o răceală sufletească, o grijă față de ceea ce nu s-a împlinit, o
îngrijorare lipsită de suport real față de ambițiile care nu au primit până acum niciun semn.
Corespondențele acestei zile fac trimitere către zilele de 24 și, respectiv, 28 august pentru
consolidare, ceea ce aduce o stabilizare pe convingeri proprii, chiar dacă acestea nu sunt
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corecte. Astfel, elementele specifice anului în curs, cele care ne vorbesc despre
segmentare, își vor găsi în spațiul zilei de 27 august un teren fertil. În primul rând, opoziția
Lună-Saturn aduce o întârziere în a pune în aplicare un proiect ambițios care a fost activ
încă din prima decadă a acestei luni. Apoi, opoziția Lună-Pluton care se va împlinii în mijlocul
acestei zile, arată că lucrurile rele pe care le-au parcurs de la începutul decadei și până
acum nu pot fi uitate foarte ușor pentru că există o voință în sensul acesta care le ține
aproape, există o nevoie care nu a fost Satisfăcută. În felul acesta, corespondența de
dinamizare care este orientată către ziua de 25 august reprezintă, ca într-o inversiune, ceea
ce ar trebui să sedimentăm, lecția cea mai bună ce ar trebui să fie dusă mai departe. De
aceea momentul de față este unul foarte bun doar pentru cei care lucrează cu energia sau
pentru cei care sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată. Răceala sufletească
aduce o greutate suplimentară, scoate în evidență lipsa de voință și îi oferă celui în cauză
senzația că necesitățile de acum trebuie abordate pe viitor pentru că oricât ar primi acum
nu este suficient.
Un alt element important al acestei zile este dată de descoperirea unui secret.
Trigonul pe care Luna și Neptun retrograd o împlinesc în dimineața acestei zile este semnul
că intuiția funcționează foarte bine, că valorile personale sunt folosite la parametri adecvați
și că persoana care cere mai mult vrea să se asigure că pe viitor va funcționa la aceiași
parametri. Asta înseamnă că atenția acordată pe momentul de față îl avantajează pe cel în
cauză și îl ajută să reușească într-un demers conturat de oameni mincinoși, de ființe perfide,
de fapt că până acum și-au ascuns adevăratele intenții sau și-au ascuns chiar faptele. Lipsa
de viziune acestor persoane, ca o consecință a obsesiilor de a fi eficienți în direcția aleasă,
nu este totuna cu lipsa de voință. De aceea, avem nevoie doar să investigăm aceste fapte,
să descoperim ceea ce ascund, nu să și trecem la acțiune. Acțiunea împotriva lor nu va fi
încununată de succes decât după ce se va consuma luna nouă din 30 august. Până atunci,
adică în ziua următoare și în prima parte a zilei de 30 august, să ne abținem din a face mai
mult decât să observăm.


2:51 Luna intră în zodia Leu
10:50 trigon Lună-Chiron
13:24 careu Lună-Uranus
13:52 trigon Marte-Uranus

Pe 28 august înțelegem cât de important este puterea de a reacționa. Dacă până
acum am considerat că nu avem puterea necesară, că toate greșelile pe care le-au făcut în
prima jumătate a anului se aduna și cineva ne contorizează avem ocazia după ce Luna trece
pe zodia Leu, adică după ce se consumă acest eveniment în noaptea de 27 spre 28 august,
să vedem că putem schimba balanța valorilor, prin atitudine, prin demonstrație, prin fapte.
28 august nu are corespondență de consolidare, dar are două corespondențe de
dinamizare, respectiv ecuațiile astrale aferente zilelor de 27 și, respectiv, 28 august. Pentru
mulți momentul acesta ar putea să fie unul de descurajare pentru că primesc răspunsuri la
nivelul așteptat, nu sunt apreciați ba chiar întâmpină rezistență ori considera că am fac parte
dintr-un mediu ostil. Careul Lună-Uranus are grijă să le creeze acestor oameni impresia că
sunt nepotriviți, ca mesajele lor nu vor fi apreciate niciodată și că activitatea pe care o
bănuiesc există cu adevărat în plan social. Cel puternic va reuși să treacă foarte ușor peste
acest impediment pentru că realizarea acestor impresii nu este unanimă. Mediul social în
care ne integrăm nu este în totalitate agresiv, respingător, iar mesajele personale pot fi la
un moment dat atractive pentru cei care urmăresc așa ceva. Astfel, avem ocazia să vedem
pe 28 august că aparențele înșală, că nu este nevoie să ne modificăm comportamentul în
funcție de mesajele care ne vin din partea acestor persoane și că orice formă de
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abstractizare ne ajută să ne echilibrăm, să vedem mai departe decât vede omul comun, să
rămânem liniștiți și mulțumiți cu ceea ce avem. Este clar că ecuația astrală a zilei de 28
august, chiar dacă nu are corespondențe de consolidare, pentru că ne încurajează să
descoperim noi metode, să ne adaptăm la noile condiții în situația în care toate unghiurile
pe care le are Luna, dar și trigonul Marte-Uranus se realizează cu planete aflate în mers
retrograd, aduce o grijă teribilă, un sentiment că nu facem parte din grupul care trebuie, că
suntem puși să lucrăm atunci când avem nevoie de odihnă ori că ni se oferă dreptul la
odihnă atunci când am fi dispuși să lucrăm mai mult.
Un alt element important al acestei zile este cel dat de duritatea cu care ar putea să
răspundă omul comun în fața unei presiuni sociale. Absența corespondențelor de
consolidare înseamnă pentru un asemenea personaj accesul la o libertate cu care nu știe
ce să facă. Va căuta răspunsuri la oameni pe care îi apreciază în ideea că ei vor face parte
și pe viitor din problema pe care doresc să o soluționeze. Orice mică discrepanțe între
așteptări și realitate îi determină pe aceștia să reacționeze foarte dur. Trigonul Marte-Uranus
le da acestor oameni multă energie, multă determinare și încrederea că dacă respectă
metoda pe care o gândesc și rezultatul va fi pe măsură. Aceste persoane uită că o parte a
acestei zile este dominată de trecerea lui Mercur pe ultimul grad al zodiei Leu și că toate
aceste ambiții începând cu 29 august vor fi date uitării sau va fi nevoie să treacă printr-un
proces de preschimbare, de purificare, de transformare.


3:05 trigon Lună-Jupiter
10:47 Mercur intră în zodia Fecioară

În dimineața acestei zile Mercur își va încheia tranzitul sau prin zodia Leu și va intra
pe zodia Fecioară, moment foarte important pentru acest sfârșit de lună august. Prin acesta,
conjunctura astrală ajungem să conștientizăm că momentele de glorie nu sunt atât de
importante precum am crezut, că virtuțile am nevoie de o altă formă de experimentare,
disciplină, de respect și că posesivitatea nu este semn de stabilitate, ci un indiciu de boală.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

354

Pare aceste lucruri ne sunt dintr-o dată mai clare pentru că Mercur trece printr-un semn care
îi face pe oameni foarte rațional. Este adevărat, această rațiune este abordată în detrimentul

sentimentului, cel care va fi până la finalul acestei luni, marginalizat, desconsiderat, luat în
derâdere, nu doar de cei care receptează mesajul pe care un individ îl lansează, ci până și
de cel în cauză. Se abordează problema în felul acesta pentru că avem nevoie de mai mult
realism, de mai multă disciplină și considerăm că este un preț corect pe care trebuie să îl
plătim pentru a obține ceea ce ne este foarte necesar acum.
Corespondențele de consolidare aferente acestei zile sunt însă dispuse să îl ajute pe
cel în cauză să își interiorizeze marile probleme ale acestei decade pentru a fi mult mai
atenți, mai disciplinat și mai consecvent în lunile ce vor veni, dar îl avertizează că pentru
consolidare va avea nevoie să țină cont și de faptul că aceste experiențe pe care le
conștientizează, pe care le înțelege ori pe care va urmări să le valorifice pe mai târziu,
trebuie așezate ca intenție în ecuația astrală a zilei de 30 august, cea dominată de Luna
nouă. Asta înseamnă că luna august, cea care a adus atât de multe ciudățenii în postura de
elemente de normalitate cere în momentul de față o abordare matură pentru a nu rămâne
cu sentimentul că am trăit degeaba o lună. Pentru că deviza generală a acestei luni ne arată
că elementele instinctuale pot fi uitate pentru a da curs unor nevoi de moment, mesajul zilei
de 29 august, cel dominat de trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară, aduce, ca o etapă
superioară aceea ce am traversat de-a lungul decadei, întoarcerea la o formă de normalitate
pe care unii o consideră de-a dreptul ridicolă. Chiar dacă se întâmplă lucrul acesta, omul
sensibil care apreciază moralitatea, care este realist și înglobează în realismul sau și
dimensiunea spirituală, arată că lucrează deja pe un nivel superior, adică pe unul situat
deasupra aceea ce an semnat mesajul ori ambiția zilei de 23 august, cea care adus trecerea
Soarelui pe zodia Fecioară. De aceea, omul care consideră că inserția sa este bună nu se
va pierde cu firea, nu va uita de unde a plecat și nici nu va considera că relațiile pe care le
are acum active reprezintă o greutate la care trebuie să renunțe. Moralitatea spre care tinde
un om sensibil înseamnă integrarea acestor elemente cu care a fost impregnat de-a lungul
luni într-o dimensiune superioară la care are acces prin privilegii pe care le-a obținut în alte
perioade ale anului, poate chiar în anii din urmă.
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2:56 Luna intră în zodia Fecioară
5:21 conjuncție Lună-Mercur
6:14 Trigon Soare-Uranus
7:18 conjuncție Lună-Junon
13:07 trigon Lună-Uranus
13:36 Lună nouă
15:13 conjuncție Lună-Marte
21:12 conjuncție Lună-Venus
23:48 opoziție Lună-Lilith

Ceea ce se întâmpla acum, pe 30 august, este un fel de continuare ori de confirmare
a ceea ce s-a consumat în ziua anterioară. Marele avantaj al momentului vine din faptul că
avem o aglomerare de planete pe zodia Fecioară ceea ce înseamnă o concentrare pe acest
spirit administrativ, pe această nevoie de curățare, de eliberare de constrângere, de
eliberare de toate prejudecățile sau măcar de o parte din ele. Saturn trimite raze pozitive
către toată această aglomerare ceea ce arată că este în mod sigur un moment special de
evoluție, de progres, de combatere a minciunii, a dezordinii și de descoperire a acelei
independențe de care are nevoie omul simplu. Toată această conjunctură este nefavorabilă
oamenilor cu poziție socială care nu fac nimic pentru a se adapta noilor condiții, ci vor că
aceste privilegii să fie un fel de titluri nobiliare care să le fie garantate pe viață. Jupiter nu
are o atitudine bună față de ceea ce se întâmplă pe zodia Fecioară, de aici derivă și
sentimentul că evenimentele sociale care nu susțin ambiția individului neapărat duc la
uzurparea imaginii sale sociale. De aici înțelegem că momentul de față pare să fie unul
edificator, unul menit să clarifice dacă anumite persoane merită sau nu să ocupe o anumită
poziție socială, merită să fie considerată un element reprezentativ pentru grupul de
apartenență.
Pentru omul simplu ecuația astrală a zilei de 30 august oferă indicii noi despre
speranță. Luna nouă care se împlinește pe zodia Fecioară și care are întregul suport astral
al aglomerării de planete de pe acest semn ajută ființele simple care au luptat din umbră
împotriva minciunii să se ridice și să devină formatori de idei. La asta se referă relația bună
pe care Uranus o are cu aceasta aglomerare de planete ca și cum retrogradarea sa este un
fel de palmă dură pe care o aplică celor orgolioși care au ocupat până acum o funcție Și
care nu au fost în stare să facă nimic folosindu-se de ea. Este clar că momentul de față
aduce, ca debușeu, împărtășirea unor sentimente, eliberarea de ceea ce înseamnă
constrângere, limitare, obstrucție, iar rezultatul să fie ceva ce, în foarte puține din cazuri, am
putea recunoaște.
În cuvinte mai simple, 30 august ne aduce în fața unor momente pe care nu am putut
să le anticipăm decât dacă am fi beneficiat de anumite calități cu totul ieșite din comun.
Anticipația astrologică ține mai curând de zona aceasta parapsihologică, care include puțină
matematică, puțină logică, dar și puțină intuiție, ceea ce o integrează în caracterul mistic al
momentului. Toate celelalte sunt incapabile să ofere celui în cauză explicații pertinente
referitoare la întâmplări ce urmează să se consume pentru a-l pregăti.
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0:12 conjuncție Mercur-Juno
1:14 trigon Lună-Saturn
2:08 sextil Lună-Capul Dragonului
2:39 careu Lună-Jupiter
6:35 opoziție Lună-Neptun
11:47 trigon Lună-Pluton

Ecuația astrală a acestei zile ne vorbește despre educație. În primele minute ale
acestei zile se va împlini conjuncția lui Mercur cu Junon, apoi, peste puțin timp, Luna se va
afla într-o dispunere foarte bună față de Axa Dragonului dar nu va putea să medieze tendința
Nodurilor. Succesul zile anterioare, cel care reprezintă pentru momentul de față un reper
dinamic, o corespondență de dinamizare, nu mai poate să satisfacă nevoile omului profund,
ci doar nevoile omului comun. Tot în zona aceasta a omului comun, lucrurile ar putea să
escaladeze pentru că pe baza puterii suplimentare pe care acest personaj o primește putea
să abuzeze de încrederea cuiva, să abuzeze la modul comun, să forțeze un om să îi
îndeplinească o nevoie. Astfel, conjuncția aceasta devine sclavul unor intenții mai puțin
corecte pentru că la baza lor stă o corespondență de consolidare ce face trimitere către 26
august, zi dominată de trigonul Venus Uranus, un aspect ciudat care susține nefirescul, in
decența și lipsa de scrupule.
Faptul că Luna trece în această zi prin relații negative cu Jupiter și Neptun,
desemnând pe cer un careu în T pe semne mobile arată că ultima zi a lunii august este
marcată de instabilitate. Nu ne vine să credem că nu am obținut tot ceea ce ne-am dorit și
că achizițiile pe care l-am solicitat, bunurile pe care l-am plătit și pe care am dorit să ne
însușim, să le folosim singuri, aparțin grupului, adică toată lumea se folosește de el. Astfel,
momentul de față este unul trist, obositor, încărcat de durere ori de insatisfacția că orice am
face nu vom obține niciodată ceea ce ne dorim. Aceasta ține mai curând apune o etichete
personală pentru că neputința Lunii în a media tendința Nodurilor nu ne oferă perspectiva
de a duce mai departe ambițiile pe care le-am alimentat în zilele anterioare. În cuvinte mai
simple, ar trebui acum să ne oprim și să medităm la ceea ce am obținut, luând în calcul și
efortul pe care l-am făcut în sensul acesta. Acolo unde nu se întâmplă lucrul acesta, acolo
unde lipsește această analiză vorbim despre oameni dezordonați, materialiști, incoerenți
sau incapabil să își înțeleagă evenimentele pe care le trăiesc. Dacă sunt celebri, conform
ecuației de acum, este o întâmplare.
Un alt element important al acestei zile face trimitere la suspiciunile pe care un om
ar putea să le aibă față de partenerul de viață. Aglomerarea de planete de pe zodia Fecioară
nu aduce doar inhibiție, nu aduce doar acceptarea unor condiționări, ci și frustrarea că viața
unui om este dominată doar de aceste elemente și, ca un recul, se identifică forța care ar
putea să le anuleze. În cazul de față această forță nu anulează frustrarea personală, pentru
că deocamdată este tot ceea ce cunoaștem, ci personajul care o validează, adică
partenerul. Astfel, tensiunile care apar acum în cuplu, între asociați, între doi oameni care
s-au înțeles bine până acum, sunt cumva normale din punct de vedere astral. Desigur, nu
este normal ca aceste tensiuni să dureze. Ele sunt susținute doar de ceea ce se consumă
acum, pe 31 august.
Așadar, ultima decadă a lunii august ne vorbește despre o aventură pe care mulți
încearcă să o reînvie. Ea este bazată pe anumite corelații referitoare la întâmplări care s-au
consumat pe finalul lunii iunie, atunci când Neptun și-a început deplasarea retrogradă și
când Uranus s-a aflat într-o relație bună cu Luna neagră. De asemenea, reperele negative
ale acestei decade au mers către finalul lunii mai, când Marte se afla pe zodia Rac și Saturn
a trecut prin opoziția cu Junon. Din aceste repere înțelegem că experiențele de acum ne
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întăresc puterea de a rezista, de a înțelege, de a ne adapta. Fără aceste corelații nu ne va
fi ușor să înțelegem când anume trebuie să o luăm de la capăt și când trebuie să fim foarte
stabili, puternici și serioși pe drumul pe care am pornit.
Așa după cum am constatat, prin toate observațiile inserate de-a lungul acestei luni,
august ne aduce atitudini categorice care poate opri răul de la rădăcină, dar poate face
același lucru și cu binele. Poate ni s-a părut că de-a lungul acestei decade unele lucruri sunt
mai greu de obținut, unele sunt atinse pentru că am visat așa cum trebuie, ne-am asociat
cu cine trebuie sau am avut resursele adecvate. Ceea ce definește luna august este un fel
de desprindere de specificul personal, însă doar temporar, pentru a vedea cum este să
trăiești altfel, cum este să supraviețuiești momentului, fără a-ți anula statutul. Asta se
înțelege prin deviza lunii, cea care ne spune că păsările uită să zboare pentru a se dezvolta
și a deveni altceva sau pentru a supraviețui. Cel care reușește să depășească cu succes
această situație arată că este un om matur. Cine nu va reuși, nu va fi pedepsit, va avea
ocazia în luna următoare să treacă prin unele situații care se aseamănă cu ceea ce s-a
consumat de-a lungul lunii august.
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TURNURĂ NOUĂ. SEGMENTARE VECHE.
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Luna septembrie va pune mult accent pe educație. Dacă situația pe care trebuie să
o parcurgem de-a lungul acestei luni va face trimitere la anumite procese de conștiință, la
anumite îndoieli pe care le-am avut în lunile anterioare, care s-au evidențiat în prima
jumătate a anului, se întâmplă pentru că momentul de față este marcat de o formă de
revendicare prin intermediul căreia oamenii vor pune noi condiții unei negocieri, unei relații,
unei asocieri. Dacă înțelegem că acesta este elementul definitoriu al lunii septembrie atunci
ne va fi foarte ușor să trecem peste multe din impedimentele acestei perioade și să
acceptăm că lucrurile foarte complicate nu se consumă întâmplător, ci pentru că au o
comandă aparte, li se dictează de un for interior, așa consideră individul că trebuie să i se
întâmple.
Luna aceasta ne vorbește despre secretele oamenilor care se simt marginalizați,
despre complexe de inferioritate ale acestor persoane, tocmai pentru că separarea lor de
persoane nu este un element foarte simplu, ci el vizează societatea în ansamblu. Cine crede
că separările acestei luni sunt întâmplătoare se înșală. Segmentările vechi indicate de
deviza generală a acestei luni se referă la absența puterii, la greșelile repetitive pe care
oamenii le fac pentru că sunt naivi, pentru că nu respectă o recomandare, pentru că se tem
că ambițiile lor nu au loc în schema evoluției prezente. De aceea, schema astrală a
momentului ne îndeamnă să facem trimitere la educație și, în plus, să ținem cont de
răspunsurile pe care le primim din partea oamenilor pe care îi îndrăgim foarte mult.
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Decada I (1-10 septembrie 2019)
1-10 septembrie 2019 – Revendicare. Accident prin ignorarea
recomandărilor. Percepție puternică. Duritate. Adevărul major
rămâne neclintit. Fapta celui drept nu este apreciată.

DECADA NR. 25
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

6

11-28 februarie

Reper negativ

5

11-20 februarie

SEPTEMBRIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
1, 10
1
5, 8, 9, 10
3, 10
2
3
5, 7
3
2
5
4
8
1, 10
5
3, 4, 9
6
1
7
3
1, 4, 9
8
9
1, 5, 8
9
8
1
10
1, 2, 5

Mesajele pe care le primim sunt lecții de viață. Se discută despre un obstacol. Tranziție către
o etapă mai bună privită ca obligație, ca o durere, ca o nepăsare. Prea multă severitate. Interes ciudat
față de o satisfacție. Hotărâre. Ne lipsește puterea de a reduce violența. Prea multă agresivitate stinge
lumina sufletului sau ne încurajează să validăm înșelăciunile. Brutalitate. Riposta. Violența gratuită.
Eșecul înseamnă o răsplată pe seama erorilor personale. Unele mișcări nu sunt susținute. Instabilitatea
este investigată greșit. Risc de eșec. Situațiile paradoxale sunt alimentate de incultură. Proprie
dorințele fac probleme. Prea mult interes pentru excelență scade popularitatea. Ușoară nerăbdare. Se
discută despre efortul depus. Interes pentru nimic. Concentrare pe metodă. Fapta eficientă este lăudată
în defavoarea emoției. Nevoie de confirmare. Început greu, dar continuare ușoară. Erorile săvârșite
din dorința de rezistență sunt raportate la informații. Viclenie. Conspirație. Se discută multe despre
niște consecințe. Complicație pornite de la principii explicat greșit. Decizie eronată. Cel bun este
condamnată. Note false. Dispersie într-un mediu nou. Bucuria este măsurată altfel. Se cristalizează
intenții noi. Lucrăm pentru o mai bună inserție în mediul de apartenență. Interes pentru progres. Cel
slab se folosește de ceilalți. Succes câștigat cu greu. Procese firește, normale sunt întârziate. Se
valorifică un drept. Apare întâmplări ce nu au putut fi prevăzute. Se stinge o pasiune. Conflictele
sociale trezesc din amorțeală oameni care vor avea până la sfârșitul anului un rol important în
comunitate. Planurile de viață se schimbă. Responsabilitatea înseamnă și blândețe. Minciuni care
compromit prieteni de durată. Aspirații care se transformă în complicații de natură relațională.
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Rezistența la efort. Noutatea nu este apreciată. Putere a fixată în exces. Greșeli majore. Se încearcă o
redresare, doar eroarea este accentuată. Optimism fals. Singurătatea sperie. Onoarea este recunoscută
altfel. Problemele puse în discuție sunt mai rivalități. Este folosită ca o armă de maximă eficiență
slăbiciunea cuiva. Apare un drum nou. Suntem invocați ca martor într-o confruntare. Calculele nu
mai sunt atât de precise. Educația ne salvează dintr-o mare încurcătură. Întâlniri ciudate. Intensificare
unor forțe despre care nu ști prea multe lucruri. Credem că alegând varianta cea mai simplă suntem
cei mai norocoși. Redresare. Nu înțelegem tot ce vine spre noi. Pune etichete prea ușor. Eu nu.
Dezamăgire. Este nevoie de cristalizare. Bogăția de aici este expresia unei bogății care ne vine de
dincolo. Sentimentele sunt reușite. Pierderile materiale au o greutate mare. Inițiativă deviată.
Conservarea puterilor este necesitate.

Prima decadă a lunii septembrie ne vorbește despre revendicare. Cu Uranus într-o
relație foarte bună cu Junon această revendicare este un fel de răsplată pe care oferim celor
pe care îi considerăm vinovați de
ceva. Prin această relație
interesantă pe care Uranus și
Junon o realizează în prima
decadă se împlinește prima parte
a devizei lunii, cea care se referă
la o turnură nouă. Faptele de
acum vor avea o gravitate aparte.
Spre finalul acestei decade Marte
din Fecioară va deveni un
element principal al conjuncturii,
ceea ce înseamnă că adevărul
momentului nu poate fi tulburat de
o schemă care nu se încadrează
într-un plan pe care l-am creionat
foarte atent în luna anterioară.
Ceea ce nu a fost gândit clar, nu
poate deveni un eveniment concret, nu poate fi o forță care să ridice ștafeta, să-i facă pe
oameni mai puternici, mai curajoși, mai recunoscători față de colaboratori. Momentul acesta
are însă o tentație aparte. Faptul că putem schimba direcția lucrurilor, că putem să închinăm
balanța valorilor nu înseamnă că sensul spre care ne îndreptăm pentru prima dată, fără
judecată, fără analiză, este un element bun. Avem nevoie să știm, să înțelegem și să nu
uităm că un element definitoriu al acestei decade este faptul că acțiunile celui drept nu sunt
apreciate. Dacă înțelegem lucrul acesta nu vom mai fie revoltați în mod gratuit cine vom
folosi de toată determinarea momentului pentru a duce mai departe o ambiție personală,
chiar și atunci când aceasta este combătută în mod sistematic, este anulată prin decizii de
grup, este judecată la scenă deschisă.


2:08 Luna intră în zodia Balanță
8:09 opoziție Venus-Lilith
9:44 opoziție Lună-Chiron
17:11 trigon Mercur-Uranus
21:48 trigon Venus-Saturn

În noaptea de 31 august spre 1 septembrie Luna trece pe zodia Balanță și în
dimineața acestei zile va trebui să treacă prin opoziția cu Chiron. Momentul acesta este unul
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foarte delicat, pentru unii chiar foarte trist, pentru că aduce în discuție anumite probleme
legate de tratative mai vechi, de înțelegeri mai vechi, cele care pun o mare greutate pe
structura administrativă, pe nevoile individului. Dacă toată această aglomerare de planete
de pe zodia Fecioară înseamnă pentru societate o evoluție, un progres, împlinirea unei noi
etape, pentru individ, cel care se bazează foarte mult pe mesajul care vine din partea Lunii
de pe Balanță, toată această accentuare a zodiei Fecioară este un fel de constrângere.
Gândul că bunurile pe care le putem obține nu ne vor fi accesibile decât prin metodă, prin
adoptarea unei noi scheme de lucru sau prin depășirea unor încercări ne enervează foarte
mult și ne face să credem că dacă renunțăm la un plan al valorilor, adică dacă ținem cont
de opoziția Lună-Chiron, dacă renunțăm la moralitate, toate aceste constrângeri care ne vin
din accentuarea zodiei Fecioara sunt trecute într-un plan secund. Doar așa putem încadra
ecuația astrală acestei zile și ne vom putea proteja de faptul că elementele personale ne
obligă la nepăsare. Accentuarea zodiei Fecioară aduce, în prim-plan, necesitatea de a ne
gândi că planurile viitoare trebuie să fie foarte ambițioase, mult mai flexibile atunci când vine
vorba de metodă, de schema de lucru, de relații pentru că ele trebuie să susțină nevoia
individului de a interacționa. Astfel, nici un om bun, priceput, atent sau bun cunoscător întrun domeniu nu va putea fi în afara acestei nevoi, nu va putea să se sustragă individului care
a dovedit recent, dar și în prima jumătate a anului că poate folosi aceste valențe într-un mod
aparte, chiar dacă nu-i aparțin, chiar dacă ele nu aparțin grupului din care face parte.
Acest element definitoriu al primei zile a lunii septembrie ridică o problemă de
severitate care poate deveni o problemă de înțelegere. Relația bună pe care Mercur o are
cu Uranus nu poate fi trecută cu vederea pentru că Venus se află într-o relație bună cu
Saturn și ceea ce mintea dictează sufletul trebuie să execute, dar și invers. Asta înseamnă
că elementele personale ale momentului fac trimitere la ceea ce este foarte permisiv, flexibil,
la ceea ce ar putea să-l ducă pe un individ către nivelul următor, către zonele cele mai înalte
ale înțelegerii sau cunoașterii, către profunzime. Dacă în această perioadă Luna nu s-ar fi
aflat pe zodia Balanță, nu am fi vorbit despre adaptare la noile condiții, ci am fi vorbit despre
alte priorități, cele care ar putea să țină de patrimoniul personal, de dorințe, de ambiții sau
de revolte. Astfel, momentul de față ne arată că hotărârea nu este suficientă dacă nu este
și categorică, că deciziile momentului nu sunt suficiente, dacă nu sunt și argumentate.
Dacă cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală nu apreciază schimbul de experiență bazându-se pe înțelegerile pe care ceilalți le
au, pe valențele noi, pe valorile pe care le-au arătat până acum înseamnă că hotărârile
momentului nu au greutatea pe care au gândit-o până acum și că realizările spre care se
îndreaptă sunt unele întâmplătoare. Vor vedea că ziua următoare, cea care aduce o relație
bună a lui Venus cu Axa Dragonului nu va susține toată această direcție personală, ci o va
încuraja doar dacă sunt îndeplinite condițiile legate de nevoia de prosperitate pe care grupul
din care facem parte a indicat-o încă din lunile anterioare.
Lucrul acesta îl înțelegem, nu doar din corespondențele de consolidare, pentru că
ele ne ajută să realizăm un arc peste timp între prima și ultima zi a acestei decade, ci și prin
corespondențele de dinamizare, cele care sunt, pentru această prima zi a lunii septembrie,
cele mai numeroase. Nu vom mai avea ocazia până la sfârșitul acestei luni să trecem printro asemenea accentuare a nevoii de a aprofunda, de a înțelege mesajele care ne compromit,
care ne pun într-o lumină proastă, care ne ajută să trecem dincolo de rivalități sau cele care
ne ajută să trecem de o încurcătură ori să înțelegem că bogăția omului nu vine din drame
ori din exploatarea acestora, ci din soluțiile pe care le avem la problemele ce ne sunt
înaintate acum. Ceea ce va veni va primi soluția de atunci. Ceea ce este acum cere o astfel
de abordare.
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0:40 careu Lună-Saturn
1:31 careu Lună-Axa Dragonului
2:25 sextil Lună-Jupiter
7:35 sextil Venus-Capul Dragonului
11:38 careu Lună-Pluton
13:42 conjuncție Soare-Marte
19:26 careu Venus-Jupiter

În dimineața acestei zile Venus se va afla într-o relație foarte bună cu Capul
Dragonului și toată această brutalitate a vieții, toată această presiune pe care am
experimentat-o până de curând ne va vorbi despre momentul de maturitate care trebuie
implementat în conștiința individuală ca un lucru de mare preț. În mijlocul acestei zile Soarele
va trece prin conjuncția cu Marte apoi, spre seară, Venus va împlini careul cu Jupiter. Oricât
de mult am încerca să ne gândim că relația bună a lui Venus cu Axa Dragonului este un
semn de progres, de liniște, de evoluție și înțelegere, lucrurile nu sunt chiar așa. Lucrurile
bune pe care suntem dispuși să le facem, avantajul pe care credem că îl obținem dacă le
împărtășim celorlalți din experiențele proprii, dacă suntem generoși, dacă ajutăm sau dacă
ne sacrificăm pentru avantajul celuilalt nu ne duc spre rezultatul pe care îl așteptam. Se
produce, într-adevăr, o mișcare într-un plan profund al valorilor, în sensul că reușim să
aducem mai aproape de
împlinire anumite situații care
până acum nu puteau fi
mișcate în niciun fel, nu
puteau fi explicate în niciun
fel, nu puteau fi acceptate prin
nimic. Avem însă șansa ca
prin corespondențele acestei
zile să înțelegem că valorile
personale sunt cele care
trebuie apreciate, respectate
și puse în valoare cel mai
mult. Corespondențele de
consolidare fac trimitere către
zilele de 3 și, respectiv, 10
septembrie, cele care se
evidențiază prin conjuncția lui
Mercur cu Marte, dar și prin
opoziția soarelui cu Neptun.
Credem că dacă acțiunile care
ne sunt foarte ușor accesibile,
pe care le putem împlini
repede ne scot din toată
această încurcătură, dar, în
realitate, corespondențele acestea, nu doar cele de consolidare, ci și cele de dinamizare,
care se orientează către ziua de 3 septembrie, ne arată că avem nevoie acum să punem
accentul pe confortul personal. Conjuncția lui Mercur cu Marte de pe zodia Fecioară are atât
o componentă teatrală, spectaculoasă, strălucitoare, bufonică, dar și una legată de o anume
anxietate la care personajul celebru nu va renunța niciodată pe motiv că toată această
dramă personală îl face mai bun pe scena.
În privința corespondențelor, lucrurile acestea sunt destul de clare, nu însă și în
privința unghiurilor care se împlinesc acum. Careul Venus-Jupiter face din 2 septembrie o
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zi de trădare. Dacă ar fi să nu-l luăm în considerare aceste corespondențe ne-am gândi că
această trădare are un spectru foarte larg pentru că pe zodia Fecioară există o aglomerare
de planete și presiunea spre care se orientează acest element astrologic afectează toate
domeniile vieții. În realitate, avantajele de care beneficiem acum sunt mult mai permisive,
ne ajută mult mai mult și ne susțin în a depăși obstacolele care țin de convingeri care nu au
fost până acum probate, așa cum ne spune steliumul de pe zodia Fecioară. Oamenii buni
vor reuși să-și oprească impresiile pe care le-au față de refuzurile pe care le primesc. Careul
Venus-Jupiter este prin excelență un element astral care susține refuzul. Este greu de
înțeles care ar putea să fie cauza acestor episoade. Unii se gândesc la faptul că poate,
nostalgiile pe care le-am avut de curând îi fac vulnerabil în fața celor care vor să riposteze,
care sunt brutali, care s-au ocupat în luna anterioară de acțiuni mai puțin corecte, de abuzuri
sau înșelăciune. Ni se va părea că momentul acesta de slăbiciune reprezintă începutul unei
mari drame. Nu, nu este așa, mai de aceea avem nevoie să urmărim toate aceste
corespondențe, atât cele de consolidare, dar și cele de dinamizare, pentru a vedea că
lucrurile se simplifică atunci când gândim că elementele esențiale trebuie apreciate mult mai
bine.


2:36 Luna intră în zodia Scorpion
10:21 sextil Lună-Junon
13:23 opoziție Lună-Uranus
18:41 conjuncție Mercur-Marte
20:14 sextil Lună-Marte
20:24 sextil Lună-Mercur
21:00 sextil Lună-Soare

În noaptea de 2 spre 3 septembrie Luna va trece pe zodia Scorpion și ne va avertiza
că lucrurile acestea care sunt legate de putere, de risc, de înțelegere sau de adaptare nu
vor fi abordate așa cum trebuie decât dacă sunt populare, dacă trezesc un anumit interes,
dacă ne oferă un privilegiu, acela de a fi oameni puternici, apreciați, nu neapărat în timpul
vieții, cât și după. De această dată, Luna pe zodia Scorpion ne vorbește despre lucruri
aparte, care nu ne sunt
specifice, despre această
popularitate care ține mai
curând de ușurința de a
obține lucruri foarte mari cu
un efort minim pentru a
susține o anume măiestrie,
pentru a argumenta prin
această ușurință un nivel
înalt
al
acțiunii,
al
expresivității, al talentului
personal. Corespondențele
de dinamizare specifice
acestei zile ne îndreaptă
atenția către ceea ce am
gândit și am intenționat în
ziua anterioară. Legăturile
speciale care există între
aceste două zile creează practic un element care se va diferenția în cadrul decadei pe care
o analizăm. Instabilitatea zilei de ieri își va găsi echilibrul în acțiunile momentului, iar
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echilibrul abordat în ziua anterioară va putea fi destabilizat acum doar dacă ne pierdem
măsura, doar dacă vrem mai mult și insistăm pe această direcție.
Corespondențele de consolidare ne arată, însă, că nota specifică acestei zile trebuie
privită cu maximă responsabilitate. Ziua de 5 septembrie este un reper bun în sensul acesta
dacă ne bazăm pe experiențele lunilor anterioare pe care întâmplările de moment nu au
reușit să le facă inactive, lipsite de rost. Trigonul Mercur-Saturn care se va împlinii atunci
are pentru momentul de față un impact bun. El întârzie apariția unui răspuns, punerea în
practică a unei soluții și chiar această întârziere să fie ajutorul cel mai mare pe care să îl
primim. Fără această reținere ne îndreptăm atenția către ecuația astrală a zilei de 7
septembrie care lucrează cu alte mesaje, ce nu permit adaptarea, care scot în evidență
greșeli mult mai mari decât cele susținute de câteva atitudinii subiective cărora nu le-am
văzut în lunile din urmă caracterul coroziv. Prin legătura cu ziua de 7 septembrie vom
înțelege că unele probleme sunt cerute, însă abia la momentul acela vom vedea că ele nu
sunt personale, ci probleme de grup, probleme ale societății. De aceea avem nevoie ca
ideea de consolidare să fie încadrată pe o linie clară. Dacă avem în fața probleme personale
să căutăm metode personale, iar dacă mesajele de acuma, ideile care ne trec prin minte,
schemele pe care am fi tentați să le punem în aplicare includ și alți oameni să ne gândim că
poate ne aflăm în fața unei probleme de grup care cere o altă abordare. Așa reușim să ne
concentrăm bine pe o metodă și să ne bucurăm de avantajele acestei zile. Altfel, chiar din
mijlocul acestei zile când Luna va trece prin opoziția cu Uranus retrograd ni se va părea că
nimic nu se leagă, că nu suntem ascultați sau înțeleși de ceilalți, că timpul trece prea repede
că ne lipsește acea concentrare necesară momentului. Devenim nesiguri, chiar suspicioși
și toată această presiune va rămâne la interior.


1:44 trigon Lună-Lilith
2:20 sextil Lună-Saturn
3:08 trigon Lună-Capul Dragonului
4:41 conjuncție Mercur-Soare
7:37 sextil Lună-Venus
8:14 trigon Lună-Neptun
14:04 sextil Lună-Pluton
14:25 opoziție Venus-Neptune

Această problemă a măsurii, a încadrării corecte a unei probleme pe un palier
personal sau specific grupului se va remarca și pe 4 septembrie. 5 septembrie este și pentru
momentul de față o corespondență de consolidare în sensul că pentru specificul acestei zile
care se dinamizează prin mesajul ce ne vine din ecuația zilei de 8 septembrie, are o altă
structură. Conjuncția Soarelui cu Mercur dă aglomerării de planete pe zodia Fecioară o notă
afectivă. Există o stare bună care se explică prin mulțumirea pe care cel în cauză o are față
de un lucru pe care l-a făcut. Mulțumirea rezultatului devine o emoție care va defini ziua de
4 septembrie. Prin această emoție, responsabilizarea cine vine din ecuația astrală a zilei
următoare cere împărtășire. Prin împărtășirea unii se vor teme că își pierd din popularitate,
că oferă, deșii nu ar trebui, un secret. Aici va fi vizibilă o notă limitativă care vine întotdeauna
din zodia Fecioară. Apoi, pentru că nu este totul, în mijlocul zilei, ca un ultim aspect ce se
împlinește acum, va trebui să trecem prin opoziția Venus-Neptun. Emoția aceasta frumoasă
prietenă cu mulțumirea pe care o avem față de un lucru făcut în mod corect devine, prin
împărtășire, o greutate în sine. Nevoia de a trăi din ce în ce mai intens această mulțumire
cere în mod obligatoriu și împărtășire, dar nu dorim să facem lucrul acesta. De aici și o
îngrijorare față de calitatea relațiilor. În cuvinte mai simple, unii vor ajunge să se creadă
superiori celorlalți și își vor argumenta această atitudine prin acest refuz al împărtășirii. Vor
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considera că nu au cui, că nu vor fi înțeleși, că ar fi o risipă ori car dat dovadă de naivitate
pentru că într-o situație similară altcineva nu le-ar aplica lor același tratament.
Corespondențele de dinamizare ne și explică de ce acest proces îi face rău celui în
cauză. Individul care își argumentează zgârcenia, considerând că nu are de ce să privească
această situație dintr-un cadru mai larg, se va lovi pe 8 septembrie de efectul imediat al
acțiunilor pe care le-au realizat acum. Atunci Luna va trece prin Coada Dragonului și când
vom invoca întoarcerea la păcatele mai vechi nu ar trebui la momentul acela să ne ducem
prea departe întrecut, ci spre ziua de față. Atunci se va împlini și careul Soarelui cu Jupiter
Și vom avea sentimentul că un ghinion ne urmărește. Ghinionul nu este o forță impusă de
cineva, ci este efectul unor acțiuni pe care le-am făcut fără cap încă de pe acum. Așadar,
cine dorește să aibă un viitor liniștit, frumos, fără prea multe probleme sau fără probleme
deloc ar trebui să se gândească de fiecare dată cum își argumentează anumite defecte.
Poate, la momentul respectiv, aceste defecte ne par mici reacții, da,r așa cum vom vedea
și din exemplele de față, nu sunt, ci se amplifică de la o zi la alta produc efecte dureroase
în momentul în care ne-ar fi plăcut ca situația să fie altfel.


6:12 Luna intră în zodia Săgetător
13:49 opoziție Mercur-Lilith
14:28 trigon Lună-Chiron
15:38 trigon Mercur-Saturn
16:16 careu Lună-Junon
20:45 sextil Mercur-Capul Dragonului

În dimineața acestei zile luna va trece pe zodia Săgetător și oamenii vor fi mai buni,
mai comunicativ, mult mai deschiși să înțeleagă ceea ce până acum au ignorat fie pentru
că nu li s-a trezit în mod corect interesul fie pentru că nu au avut timp. Acum se simt frumoși
și puternici prin ceea ce înțeleg și cred că orice s-ar putea întâmpla astăzi găsește soluții.
Nu trebuie să uităm că Mercur, vedeta acestei zile, se află în continuare ca parte din
aglomerarea de planete de pe zodia Fecioară, situația astrală care nu poate media tendința
Nodurilor, deci încredere aceasta care ne spune că am putea rezolva orice fel de problemă
nu prea are acoperire în realitate așa cum ne-am aștepta. Așadar, să ținem cont de
corespondențele de consolidare și să ne amintim cum am gândit și am simțit în prima zi a
lunii septembrie pentru că aceasta ne ajută să ne sedimentăm intențiile bune, să avem
măsură și să dăm
un sens pozitiv
acestui interes față
de comunicare și
înțelegere
care
vine
spre
noi
pentru prima dată
în această lună.
Dar prima zi a lunii
septembrie nu este
singurul
reper
pentru
consolidare,
ci
avem nevoie să ne
îndreptăm atenția
și către ultima zi a
acestei
decade,
atunci când Luna
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se va afla pe Vărsător, iar oamenii se vor simții mai liber decât acum iar soarele va definitiva
opoziția cu Neptun care este activă încă de pe acum. La momentul acela, până și greșelile
sau impulsurile negative ni se vor părea bune, tocmai de aceea a ne așeza, încă de pe
acum, la baza comportamentului intenții bune, cu măsură, cu respect, ne pregătește pentru
un final bun și constructiv al lunii.
Corespondențele de dinamizare aduc în mijlocul acestei decade o trimitere către trei
zile. Este vorba de ultimele două zile, adică zilele de 3 și de 4 septembrie, dar și ziua de 9
septembrie. Iar dacă acest arc peste timp pe care îl facem acum prin intermediul
corespondențelor de consolidare conferă zilei de față, dar și ultimei un ajutor nesperat nu
poate decât să ne bucure. Ceea ce am făcut în zilele de 3 și 4 contează pentru echilibrul
zilei de față, iar înțelegerea mesajului care ne vine din ultima zi a decadei, din 10 septembrie,
se bazează mult pe înțelesul profund al zilei de 9 septembrie. Dar îndemnul la a avea
măsură, a ne îndrepta atenția către cei cu care interacționăm pentru a-i asculta, pentru a
comunica și pentru a înțelege și mesajul, dar și contextul în care acesta apare este tot un
semn bun, pentru că el face parte din zona aceasta a lucrurilor mari înțelese prin sensuri
simple. Chiar dacă până acum îndemnul la schimbare fost regăsite în multe din situațiile pe
care le-am parcurs, situația de față ar putea să-i avantajeze pe oamenii care vor acum să
facă nicio schimbare în viețile lor, vor doar să se împlinească, vor doar să adauge sensuri
noi vieții. Acesta este un început frumos, delicat și profund al unor realizări care sunt
cuprinse în observațiile generale ale decadei. Adevărul major va rămâne de neclintit printro astfel de abordare. În felul acesta, opoziția lui Mercur cu Luna neagră nu îi va aduce celui
în cauză nefericirea pentru că ea vine prin lăcomie. Omul echilibrat nu va fi lacom, nici nu
va avea timp pentru așa ceva. Apoi, și celelalte două unghiuri pe care Mercur le va împlini
cu Saturn și Capul Dragonului, chiar dacă nu aduce o remediere major a vieții ia poate prin
calitatea unghiului împlinit să dea sens celor care există. Dacă Mercur ar fi mediat acum
această relație cu Axa Dragonului schimbare ar fi fost binevenită. Așa, schimbarea făcută
pe această furtună seamănă cumva cu o segmentare, cea care este, de altfel, nota generală
a anului 2019.


3:51 careu Lună-Marte
6:14 Primul pătrar
7:35 careu Lună-Lilith
10:13 careu Mercur-Jupiter
10:25 conjuncție Lună-Jupiter
10:27 careu Lună-Mercur
13:57 careu Lună-Neptun
16:23 sextil Saturn-Lilith
19:07 careu Lună-Venus

Astăzi Mercur va trece prin careul cu Jupiter, iar Saturn va definitiva sextilul pe care
îl formează cu Luna neagră de ceva vreme. Pentru mulți, 6 septembrie va fi o zi de
dezamăgire, când încearcă să depășească anumite bariere și își dau seama că nu pot, nu
pentru că nu au capacitatea necesară, ci pentru că, mai mult din neatenție, au făcut până
acum tot felul de promisiuni și a se ocupa de ele înseamnă a aloca mai mult timp unor situații
pe care le-ar fi putut rezolva mai târziu. În asta constă nota generală neplăcută, enervantă
sau obositoare a acestei zile. Desigur, doar oameni responsabili se vor stresa în această zi.
Doar ei își vor face procese de conștiință că momentul de față îi obligă cumva să-și onoreze
o promisiune acum și că nu le permite nici o schimbare în program. Ceilalți, iresponsabili,
vor trăda, vor refuza, fără să aibă procese de conștiință, să-și îndeplinească anumite
promisiuni. Vor merge mai departe prin anumite schimbări pe care le vor face la ceilalți
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pentru a-i convinge că nu este cazul să primească ceea ce li s-a promis, iar dacă vor totuși
să mai beneficieze de anumite avantaje atunci să accepte această amânare pentru că altfel
nu vor primi nimic niciodată.
Această zi nu are corespondență de consolidare, deci fiecare se va descurca cu
argumentele pe care le consideră de cuviință ca fiind cele mai bune sau necesare pe
moment. Are însă o corespondență de dinamizare, adică ne îndreaptă atenția către ecuația
astrală a primei zile a lunii septembrie pentru a ne încărca bateriile, pentru a descoperi o
nouă motivație sau o nouă soluție în așa fel încât situația de față să fie în primul rând
confortabilă. Evident, situația de față trezești anumite conflicte sociale, dacă ar fi să ne
referim și la dimensiunea aceasta a vieții. Schimbările pe care individul le produce ca urmare
a încălcării unor declarații, fie că sunt față de el însuși, în cazul oamenilor iresponsabili sau
față de ceilalți, în cazul oamenilor responsabili, produce o tensiune pe zona publică despre
care, mai târziu, în decadele următoare, cele care sunt mai dinamice în corespondențe
decât cea de față, vom considera că deține tot răul momentului. Pe deciziile de acum se
sting anumite opțiuni, în sensul că fie nu vom mai avea motivația necesară să ne cultivăm
în talent, fie nu mai suntem primiți în anumite cercuri pentru că neseriozitatea de acum nu
va putea fi iertată niciodată.
În plus, ingeniozitatea se va strecura și ea printre trăsăturile momentului, însă nu întrun mod plăcut, ci într-un mod neplăcut. Minciuna va fi apanajul aceste ingeniozități, pentru
că ea trebuie să-l convingă pe cel în cauză că situația care trebuie consumata acum cere o
ajustare. Va reuși să treacă cu bine de momentul de față omul vertical, care nu are regrete
dacă trebuie să-și onoreze o promisiune. El va fi mulțumit că a închis cercul acesta, nu
nemulțumit că nu poate acumula mai mult, că ratează un moment suplimentar de confort,
de satisfacție, de avantajare.


0:55 trigon Soare-Saturn
2:13 opoziție Soare-Lilith
6:45 trigon Venus-Pluton
8:37 trigon Junon-Uranus
9:37 sextil Soare-Capul Dragonului
10:20 opoziție Mercur-Neptun
13:41 Luna intră în zodia Capricorn
22:17 careu Lună-Chiron

Nici în această zi, așa cum am văzut și în cazul zile anterioare, nu avem de-a face
cu corespondențe de consolidare. Și momentul de față ne îndreaptă atenția către o singură
ecuația astrală pentru a ne reîncărca bateriile. În plus față de ce am avut de parcurs pe 6
septembrie, acum se pune accentul, fără o corespondență, fără o vreo legătură directă, ci
doar din inerție, a deciziilor responsabile. Pentru că relația prin dinamizare cu ziua de 3
septembrie este una foarte puternică, moment în care ne-a pus în fața unui episod personal
special, cere ca o condiție suplimentară și responsabilizarea dovedită pe 6 septembrie.
Dacă am fost neserioși în ziua anterioară, momentul de față se va transforma într-o
expunere. Partea proastă este, nu că vor fi persoane care vor afla de lucrurile acestea
greșite pe care le-am făcut, ci că va afla persoana despre care ne-am dorit să nu afle
niciodată lucrul acesta. 7 septembrie nu este o zi a secretelor, cea a schimbărilor personale
care nu sunt privite cu ochi buni de grup. Aceste schimbări personale ajung în spațiul zilei,
din inerție, prin deciziile sau faptele zile anterioare. Dacă în ziua anterioară responsabilitatea
a însemnat o blândețe, acum orice formă de optimism fals, orice decizie de despărțire care
nu s-a concretizat deocamdată, dar există la nivel de intenție, afectează onoarea. Onoarea,
pe 7 septembrie, este recunoscută altfel decât am văzut până acum, așa cum ne spun și
unghiurile puternice ale momentului. Fără onoare, situațiile pe care le parcurgem ne taie din
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aspirații, iar intențiile pe care le avem ne transformă în niște oameni dependenți de idealurile
celorlalți. Astfel, vom trece prin complicații de natură relațională, nu pentru că există o
presiune din partea grupului, nu așa cum vom considera, ci pentru că nu am avut decența
necesară să ne mulțumim cu ceea ce avem. Accentuarea zodiei Fecioară pe această
aglomerare
de
planete aduce acest
balans între măsură,
supunere și avariție.
Chiar
dacă
vom
încerca
să
argumentăm
toată
această situație prin
anumite dezamăgiri
pe care l-am avut de
curând, chiar în ziua
anterioară, din partea
unor cunoscuți, din
partea
prietenilor,
ceea ce cântărește
foarte mult acum ține
de dezamăgirile pe
care le-am provocat.
De aceea onoare este
afectată, de aceea
relațiile sunt văzute
acum ca fiind în criză.
Pe
cerul
acestei
zile
se
constată o accentuare
puternică a zodiilor de
pământ în situația în
care zodiile de aer
sunt complet lipsite de
planete.
De
aici
înțelegem că toate
sunt făcute greu, prin
scheme stricte de la
care ne temem să ne
abatem, prin sarcini
suplimentare pe care
le-am primit în ultima
vreme sau printr-un
fel de responsabilitate
care este bună doar în cazul omului serios, în cazul omului neserios ea este mai curând o
încrâncenare care nu-i permite să gândească liber, să se exprime liber, să simtă frumos.
Da, la un moment dat, avem și o piramidă de pământ, însă ea se realizează cu Uranus
retrograd și cu Junon. Cumva, ambițiile de până acum, care au părut simple sau dorințe
normale, pun acum o prea mare greutate pe relațiile care nu ne pot oferi mai mult decât
primim prin statutul pe care îl avem, prin calitățile dovedite până acum. Așadar, orice
presiune care este pusă acum pe cel care poate mai mult îl face pe acesta să-și piardă
încrederea că nu se va profita de el.
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1:48 trigon Lună-Uranus
2:27 trigon Lună-Junon
15:56 trigon Lună-Marte
16:44 conjuncție Lună-Saturn
17:15 sextil Lună-Lilith
17:21 conjuncție Lună-Coada Dragonului
18:26 careu Soare-Jupiter
20:13 trigon Lună-Soare
23:18 sextil Lună-Neptun

Ecuația astrală a zilei de 8 septembrie ne vorbește despre lucruri pe care trebuie să
le împlinim cu multă maturitate. În această zi se va împlini careul Soare-Jupiter, aspect care
nu este ușor de parcurs pentru că el aduce o acuzație pe care am dorit să nu o facem
publică sau să nu o parcurgem de față cu altcineva. Dacă s-ar fi pus problema că aceste
două astre să fie în opoziție, am fi mers pe mesaj, împlinire, nu pe impactul asupra structurii
emoționale proprii. Careul ne afectează starea de confort, încrederea în sine, curajul de a
înțelege și de a face ceva cu informațiile care apar în urma dialogului, în urma înțelegerii.
Luna se află deja pe zodia Capricorn încă din mijlocul zilei trecute ceea ce înseamnă că
problemele vechi vor avea o greutate mai mare. Dacă, în general, pe acest careu SoareJupiter oamenii dramatizează, acum vor considera că apăsarea cea mai mare este dată de
probleme care s-au consumat în ultimele zile, poate chiar în prima jumătate acestei decade.
8 septembrie are drept corespondențe de consolidare trei zile, prima zi acestei
decade, zilele de 4 și de 9. Ziua de 9 septembrie este și o corespondență de dinamizare,
ceea ce înseamnă că tentațiile la care am fost expuși de câteva luni își vor împlinii cât de
curând rostul.
În cuvinte mai simple, 8 septembrie ne vorbește despre o formă de judecată pe care
o putem împlini dacă gândurile ne sunt echilibrate, vorbele educate, iar ideile foarte clare.
Doar așa reușim să trecem frumos peste careul Soare Jupiter, în situația în care pe fundal
luna trece pe zodia Capricorn. Dacă Luna ar fost pe o altă zodie nu s-ar fi pus problema
unei discipline de această factură, ci ne-am fi oferit circumstanțe atenuante, am fi preferat
să fim martorii unor situații neplăcute ce se întâmplă în viețile celorlalți, în viețile acelor
persoane care s-au dovedit în zilele anterioare mult prea lacome, mult prea false. Așadar,
pe 8 septembrie vorbim despre o pedeapsă, despre o greșeală pe care am făcut-o de curând
și care acum ne ajunge din urmă. Nu trebuie neapărat că această greșeală să fie făcută cu
mult timp în urmă, ea poate fi făcută cu câteva zile în urmă, așa cum am văzut că s-a
întâmplat și În observațiile inserate zilei de 4 septembrie. Dacă pe 4 septembrie am fost
corecți vom fi și acum, iar dacă nu am fost, toată această ecuație astrală a momentului
devine una încărcată de tragic, de răspunsuri care nu ne convin, de o tensiune căreia nu-i
găsim rostul. Știm că omul modern trăiește într-o tensiune permanentă și aproape că
această tensiune i se pare ca făcând parte din normalitate. Grija față de ziua de mâine nu
este o normalitate. Este o normalitate atenția pe care dorim să o acordăm lucrurilor simple
pentru ca ele să rămână În continuare instrumente foarte bune de raportare la exemplele
minunate ale societății, ale istoriei, ale devenirii spirituale. Cei care se simt în momentul
acesta slăbiți, marginalizați, își vor folosi această poziție pentru a câștiga un avantaj de
natură emoțională. Pentru că semnele de pământ sunt foarte accentuate nu vorbim despre
un progres foarte mare dacă acest avantaj de factură emoțională va fi atins. Pe 8 septembrie
apare un drum nou și acesta trebuie, întâi, apreciat fără a ne face calcule, fără a raporta
situația prezentă la ceva mai vechi. Ceea ce este nou și vine în această zi va fi nou și pentru
zilele următoare.
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0:10 trigon Lilith-Capul Dragonului
6:04 trigon Lună-Mercur
6:05 conjuncție Lună-Pluton
6:10 trigon Mercur-Pluton
7:14 trigon Marte-Saturn
11:32 trigon Lună-Venus
17:14 sextil Marte-Capul Dragonului
22:35 opoziție Marte-Lilith

Ecuația astrală a zilei de 8 septembrie are un mare impact și asupra momentului.
Mesajele din ziua anterioară vor fi active și acum când se va împlini, în sfârșit, trigonul Lună
neagră-Capul Dragonului, aspect care este activ de mult timp. Am discutat în observațiile
inserate zilei anterioare despre anumite elemente personale care trebuie să nu fie integrate
într-un derapaj, care nu trebuie să primească explicații superficiale care să țină mai curând
de speculații ori de circumstanțe atenuante. Maximul de eficiență care a fost obținut în ziua
anterioară prin disciplină sau prin înțelegerea greșelilor pe care le-am făcut în ultimele zile,
se răsfrânge asupra momentului de față pentru a acorda o atenție sporită unor pericole care,
în momentul de față, par întâmplări banale, dar, peste timp, până la sfârșitul acestui an, ele
se vor dezvălui ca fiind forțe anarhice care subminează autoritatea unui individ în fața
grupului de apartenență ori opresc un factor de evoluție să se exprime așa cum îi este dat.
Pe 9 septembrie
corespondențele
de
consolidare fac trimitere
către prima zi a decadei, dar
și către zilele de 5 și,
respectiv, 8 septembrie.
Ziua de 8 septembrie este și
corespondență
de
dinamizare, la fel cum s-a
întâmplat în ziua anterioară
cu 9 septembrie care a făcut
parte
și
din
lista
corespondențelor
de
consolidare, dar care a fost
și corespondență unică de
dinamizare.
De
aici
înțelegem că există și în
cazul de față o legătură
absolut minunată între zilele
de 8 și 9 septembrie.
Momentul
acesta,
prin
unghiurile care se împlinesc,
nu face trimitere doar la o
relație bună dintre Luna
neagră și Axa Dragonului, ci aduce și un impact particular al lui Jupiter asupra acestei
ecuația astrale. Jupiter creează careuri, în limita impusă de toleranța orbului, cu aceste
elemente care se află pe axa Fecioară-Pești. De aici înțelegem că există o mare presiune
pe ideea de dreptate, de schimbare, de adaptare, dar și de redresare. Dacă până acum nu
am făcut nimic vom dori să schimbăm. Dacă până acum am făcut ceva, oricât de puțin, vom
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dori să redresam, să schimbăm sensul, motivația, atitudinea, pentru ca intensitatea
episodului să fie foarte mare, dar și rezultatul pe care ni-l dorim să fie foarte bun.
Pentru că acestei zile i se aplică niște corespondențe interesante, mulți vor vorbi
acum despre noroc. Norocul nu este acum ceea ce ar putea să ne vină din exterior, ci este
ceea ce individul ar putea să își procure, prin niște abilități dezvoltate pe alte conjuncturi
astrale, pentru ca statutul său să devină unul mult mai solid, mai stabil și mai bun. În
continuare există o anumită suspiciune față de mesajele profunde care ne vin din partea
oamenilor care între timp s-au transformat. Relațiile bune pe care Marte le are cu Axa
Dragonului și, respectiv, cu Saturn, ne arată că oamenii care au îndeplinit anumite
recomandări astrale, care au știut cum să procedeze, ce să facă, se pot acum evidenția întrun chip minunat, pot acum să se ridice deasupra celorlalți fără să facă un prea mare efort.
Evidențierea lor este o dovadă clară că lucrurile bune pe care le facem nu rămân niciodată
uitate.


0:23 Luna intră în zodia Vărsător
9:13 sextil Lună-Chiron
10:23 opoziție Soare-Neptun
12:58 careu Lună-Uranus

Ultima zi a acestei decade aduce trecerea Lunii pe zodia Vărsător, deci o mai mare
libertate de expresie, o atitudine de sfidare față de limitele impuse de condițiile acestei
dimensiuni, de condițiile lumii fizice. Relația bună pe care Luna o va împlinii în dimineața
acestei zile cu Chiron este un semn de speranță. Pentru că Luna se va deplasa către Chiron,
deci va avea peste câteva zile o conjuncție, vorbim despre o bogăție care crește, dar nu de
la sine, ci prin muncă, prin experimentare, prin cultivarea unor calități personale, prin
practicarea unui talent. 10 septembrie este, însă, dominată de opoziția Soare-Neptun, cu
Neptun retrograd, ceea ce înseamnă că nu tot ceea ce ne dorim ar putea fi atins, nu tot ceea
ce credem că merităm vom și primi. Este un moment de intensitate, de creștere, asupra
căruia am meditat sau am lucrat de la începutul acestei decade. Omul care va înțelege că
situațiile acestea cer o altă abordare s-au evidențiat de-a lungul acestei decade prin
conservare. Să participi la un proces de conservare nu este nimic rău, dar să transformi
această conservare într-un fel de penitență este într-adevăr ceva ce trebuie evitat. Careul
Lună-Uranus ne vorbește despre o astfel de interpretare pe care omul profund va încerca
să o preschimbe în altceva, va încerca să-i dea acesteia O notă aparte. Pierderile materiale
pe care un astfel de individ le va comporta în această zi vor fi privite ca un fel de pedeapsă.
De altfel, tot ceea ce ar putea să fie în relație directă cu un malefic, pentru că Saturn și
Pluton trec peste Coada Dragonului, devine în momentul acesta un semn de pedeapsă,
chiar și atunci când nu este, așa cum se întâmplă acum. Este pentru că Uranus nu are o
relație directă acum cu cei doi malefici de pe zodia Capricorn, dar se face cumva un transfer
de putere, un transfer de fond, pe ideea că toți maleficii sunt la fel.
Dacă pentru ultima zi a acestei decade corespondențele de consolidare fac trimitere
către ecuația astrală a zilei de 1 septembrie, cele de dinamizare invocă mai multe mesaje.
Prima zi acestei decade este, alături de zilele de doi și de 5 septembrie, corespondențe de
dinamizare. În felul acesta, așa cum aminteam și în observațiile inserate primei zile a
decadei, intervalul acesta pe care îl analizăm, adică prima decadă a lunii septembrie, cea
care face trimitere către ceea ce s-a consumat pe finalul lunii februarie și din care ar trebui
să ne extragem tot ceea ce este bun, dar și către mijlocul lunii februarie, ca avertisment
pentru a nu repeta, se transformă într-un fel de interval de sinteză. Abia acum, în ultima zi
a acestei decade, realizăm că lucrurile sunt integrate într-o structură mult mai mare și doar
ținând cont de această structură reușim să ducem mai departe anumite deziderate pe care
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nu avem de ce să le oprim. De-a lungul acestui interval pe care îl analizăm am indicat o
accentuare a zodiei Fecioara, cu legăturile aferente, ceea ce arată că am beneficiat de o
percepție puternică asupra unor structuri personale, a unor structuri administrative,
organizatorice, dar și asupra unor noi nevoi. Fecioara aduce nevoia de purificare, de ajutor,
de serviciu, dar și o formă de independență care va fi tot timpul raportată la efortul făcut, la
muncă pentru că ea va fi privită ca o formă de răsplată. Pe măsura muncii vom considera
că merităm să fim liberi. Vom vedea, decadele următoare ne vor ajuta să ne desprindem de
aceste opinii. Libertatea are propriile etaloane.
Așadar, prima decadă a lunii septembrie se apropie foarte mult de zona de final al
anului 2019, cel care ne-a încercat foarte mult pe segmentare. Am văzut că multe din
situațiile pe care le-am parcurs au fost dominate de un fel de revendicare. Dacă
revendicarea a fost obraznică atunci, pentru a ne trezi, a trebuit să trecem printr-un fel de
accident, prin întâmplări dure, unele marcante, pe care să nu le uităm prea curând.
Corespondențele acestei decade au fost blânde, ceea ce nu se poate spune același lucru
și despre următoarele două. Am văzut că fapta celui drept nu a fost apreciată decât în
situația în care anumite conjuncturi, anumite situații, prin raportare la un trecut relativ similar,
a permis așa ceva. Marte a fost vedeta acestei decade deci am avut de înfruntat multe
impulsuri personale, multe dorințe ascunse care au fost scoase la lumină de mesaje venite
de pe spațiul public. Nu este o decadă care să permită împlinirea unor idealuri personale,
dar, am văzut, au fost momente care ne-au ajutat să conștientizăm că unele lucruri pe care
le deținem sunt foarte puternice și trebuie folosite cu măsură, iar altele trebuie ținute departe
pentru că nu le-a venit încă timpul să se împlinească.
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Decada a II-a (11-20 septembrie 2019)
Devenire. Minciuna ocupă un loc aparte. Integritate. Ruina este
evitată cu mari eforturi. Condiții noi. Agitație. Tensiunile
acumulate sunt canalizate corect. Deschidere către noi idealuri.
Putere. Educație utilă.

DECADA NR. 26
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

11

11-20 aprilie

Reper negativ

17

11-20 iunie

SEPTEMBRIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
11
13
15,16,18,19,20
12
17, 18
11, 16
13
17, 19
19
14
15, 19, 20
14, 17
15
12, 17, 19
12
16
12, 13
12, 13, 15
17
15
12
18
12, 19
13,14,15,18
19
12, 14
14
20
12

Descoperim un avantaj. Acțiuni logice. Întotdeauna sprijinul celuilalt trebuie apreciat.
tensiune rezolvată prin comunicare. Dai voința iei putere. Forțele trebuie întărite prin schimb de
experiență. Concepțiile superioare sunt probate cu mare greutate. Ne amintim de erori mai vechi.
Plăceri vinovate sau ciudate. Există un respect pentru nevoie formulată foarte clar. Avem mai multă
încredere în sine. Discuție despre organizare, redobândirea unui drept sau promovarea unei calități.
Lipsa tonusului este foarte vizibilă. Cu greu poate fi tolerat un om care trădează. Nefericirea are o
explicație. Există o tensiune, dar ea nu face referire la tensiunea nervoasă, așa cum pare la prima
vedere. Nemulțumirile de acum sunt legate de păcatele tinereților. Aspirație către o viață mai bună.
Consecințele logice sunt acum dezagreabile. Decădere. Inițiativă ciudată. Suntem înșelați, dar nu
devenim suspicios. Instabilitate. Spaimă. Incoerență. Omul profund este atent la toate tensiunile
pentru a nu se rătăci. Aventuri educative. Se rupe ritmul. Ceea ce este nociv are un scop. Orgoliu.
Suprimare. Certurile din familie dau sens transformării. Confruntările sociale ne avertizează pe unde
nu trebuie să mergem. Aventură către latura întunecată a firii. Fermitate. Promovarea socială este o
condiție absolut esențială. Se cere securitate. O confruntare între înger și demon are loc la nivel
interior, personal. Redresare rapidă. Suntem ajutați pentru a înțelege mai mult despre viață. Cel pe
care l-am considerat vinovat ni se înfățișează acum fără vină. Faptele bune sunt răsplătite frumos.
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Apar conjuncturi. Este nevoie de inițiativă de grup. Nu ne mai sperie aventura. Învățăm lucruri noi
despre oameni. Schimbăm prioritățile. Sentimentele sunt mai frumoase. Inițiativa este încununată de
succes. Ajutăm cu mai multă determinare pe cei care vor să se ridice. Comunicare ușoară. Știm să
rezolvăm ușor ceea ce-a fost de explicat clar. Descoperim potențiale frumoase la ceilalți. Se discuta
despre un cadou.
A doua decadă a lunii septembrie face o întoarcere către ceea ce s-a consumat în
mijlocul lunii aprilie, în a doua sa decadă, interval cu care momentul de față are o legătură
cu totul specială. Atunci când analizam a doua decadă a lunii aprilie făceam trimitere către
momentul de față ca spre unul pozitiv. Acum, se întoarce roata. Și momentul de față va face
trimitere către ceea ce s-a întâmplat în primăvară tot ca spre un reper pozitiv. De aici
înțelegem că deschiderile către nou care au fost importante pentru momentul acela găsesc
acum un teren fertil și trec pe nivelul următor. Ceea ce în primăvară era deschidere către
nou, acum este devenire, înfruntarea unor neadevăruri, inițiativă sau putere. Elementul
negativ spre care ne îndreptăm atenția acum este cel legat de ceea ce s-a consumat în
mijlocul lunii iunie. Atunci Marte pe zodia Rac era vedetă, ceea ce înseamnă că orice formă
de răzbunare reprezintă acum un reper negativ și ar trebui să ne ținem departe de el. Prin
aceste repere negative, lucrurile bune pe care le-am acumulat până acum vor fi trecute întrun plan secund, vor părea absurde, lipsite de sens, motive de confruntare, ceartă sau
despărțire. Asta înseamnă că încercarea acestei decade, cea care este marcată de
revenirea lui Saturn la mersul direct și de împlinirea conjuncției dintre Saturn și Coada
Dragonului, face trimitere la o experiență de viață care a primit semnale în momentele cele
mai neașteptate. Ipostazele anterioare, cele indicate mai sus, pot fi considerate pentru
situația de față ca fiind momente complet neașteptate în a împlini dezideratul de acum. Cei
care sunt orientați corect vor reuși ca toate aceste tensiuni să le fie canalizate către o direcție
constructivă, pentru că nemulțumirile de acum să nu rămână simple opoziții, simple
conflicte, și elemente esențiale pe care se susține întreaga educație acestui final de an.
Dacă luna septembrie ne vorbește despre o turnură nouă, cea de-a doua decadă acestei
luni ne arată că această turnură poate fi făcută către o direcție foarte bună dacă și educația
este pe măsură.


8:23 sextil Lună-Jupiter

În dimineața acestei zile Luna se va afla într-o relație foarte bună cu Jupiter ceea ce
înseamnă că avem nevoie de o ușoară verificare. Unii se vor gândi că prin schimb de
experiență, prin comunicare, prin împărtășirea unui bine personal pot ajunge acolo unde șiau dorit. Momentul de față ne vorbește despre o nevoie nouă, cea care ne cere mai mult,
să împlinim mai mult decât am promis, să atingem un nivel superior într-un timp foarte scurt.
Prima zi a celei de a doua decade nu are corespondențe de consolidare, Dar are o
corespondență de dinamizare în ecuația astrală a zilei de 13 septembrie, cea dominată de
conjuncția Mercur-Venus și de trigonul Soare-Pluton. Ziua de 13 septembrie este încărcată
de o mare răspundere în ceea ce privește administrarea de surselor personale. Asta
înseamnă că momentul acesta de dreptate, avantajele pe care credem că le obținem foarte
ușor, făcând apel la o experiență personală, invocând un avantaj personal, sunt adevărate
surse de putere. În realitate, zona aceasta pe care nu o consideram un mare avantaj nu
este decât expresia unor experiențe personale care se vor amplifica dacă ele există. Reperul
dinamic orientat către ecuația astrală a zilei de 13 septembrie face trimitere la această
dimensiune personală, dar nu la modul impersonal, ci prin discuții, în mod deliberat, prin
exprimarea unei adeziuni. Dacă acum, pe 11 septembrie, Luna se află în plin tranzit prin
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zodia Vărsător, la momentul acela ea se va afla pe zodia pești. Asta înseamnă că libertatea
de acum trebuie folosită pentru a alege, pentru a ne orienta sau pentru a ne hotărî din ce
tabără trebuie să facem parte. Vom vedea că ziua următoare, 12 septembrie, excelează la
capitolul corespondență de consolidare. Va a duce la fel de multe corespondențe de
consolidare precum ziua de 21 septembrie, cele două fiind reginele decadelor aferente.
Avantajul cel mai mare pe care îl putem avea în acest moment este de a face apel la
un set de reguli sociale, educaționale, unele pe care l-am construit cu de la sine putere, care
să ne permită pe viitor să ne amintim că vremurile acestea au fost trăite cu implicare, nu
parcurse cu indiferență. Doar astfel se poate vorbi despre o depășire a unor situații delicate,
doar așa se poate vorbi despre înlăturarea unui obstacol printr-un avertisment pe care îl
lansează un om slab, indiferent, sau o persoană care nu s-a remarcat până acum prin nimic.


12:06 careu Marte-Jupiter
12:51 Luna intră în zodia Pești

Corespondențele de consolidare aferente acestei zile sunt dintre cele mai ample,
dintre cele mai dificile și mai complexe de peste lună. Nu mai puțin de cinci ecuația astrale
își dau mâna pentru a defini elementul de consolidare al zilei de 12 septembrie. Asta
înseamnă că momentul de față, cel definit de careul Marte-Jupiter, de o justiție mai puțin
corectă, de un abuz de putere, de o formă de nedreptate pe care încercăm să o punem pe
seama celorlalți, pe seama vieții, a vârstei sau să-i acordăm acesteia conotații străine de
ceea ce am fi putut să facem în ultima perioadă, face apel la mai multe situații care urmează
să se consume începând cu 15 septembrie. De aici vom crede că pentru mulți momentul de
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față, dar și următoarele două zile ar putea să fie considerate ca un moment de respiro. Nu
este un moment de respiro, nu este unul de relaxare, ci este mai curând unul în care
schimbul de experiență trebuie să se desfășoare într-un cadru liniștit și calm. Ziua de 18
septembrie, cea care arată momentul în care Saturn își revine la mersul direct, reprezintă
elementul cel mai important al acestei perioade. Dacă ne-am gândit până acum că resursele
pe care le avem sunt pe sfârșite atunci corelațiile dintre zile ne atragă atenția asupra
momentului indicat de ecuația astrală a zilei de 18 septembrie. Revenirea lui Saturn la
mersul direct înseamnă revenirea la o formă de normalitate, întoarcerea la o gândire
limpede, serioasă și atentă, cea care nu ne mai poate afecta sănătatea prin drame, prin
consum, prin temeri.
Este adevărat, există multe elemente care își dau mâna acum pentru a scădea
tonusul, pentru a pune piedici, pentru a întoarce o directivă profundă către o zonă dominată
de intoleranță sau de indiferență. Faptul că această zi face trimitere către atât de multe
ecuații astrale pentru a se consolida arată momentul delicat în care ne aflăm. Astfel, careul
Marte-Jupiter nu face referire doar la o formă de dizarmonie, nu ne îndeamnă doar să ne
folosim voință pentru a avea acces la o altă formă de putere, ci ne vorbește și despre
suferințele pe care unii oameni au ales să le ascundă, să nu le împărtășească celorlalți, să
nu reprezinte așa cum sunt ele. Cei care nu au parte pe aceste conjuncturi astrale de
confruntări sociale, vor duce acest conflict între dorință și dreptate câte un for interior și vor
considera că forțele pe care trebuie să le folosească le sunt slugi credincioase. Un om foarte
religios va deveni pe această conjunctură și mai religios, adică foarte aproape de habotnicie
care este acuzată de toți cei care sunt împotriva unor practici religioase. Un om liber, pe
această conjunctură, va fi revoltat de toate forțele sociale care îi fac pe cei din jurul său să
sufere ori care nu-i lasă pe acești oameni să-și trăiască viața așa cum simt.
La nivelul vieții comune, momentul acesta arată că individul nu poate evolua decât
dacă dorințele sale sunt în armonie cu dorințele celor pe care îi îndrăgesc, dacă reprezintă
o formă de continuitate a unei tradiții, o formă de respect față de muncă pe care un înaintaș
a avut-o pentru ca anumite valori să rămână în posteritate.


1:26 sextil Lună-Uranus
6:57 opoziție Lună-Junon
17:03 sextil Lună-Saturn
17:16 trigon Lună-Capul Dragonului
18:15 conjuncție Mercur-Venus
18:51 conjuncție Lună-Lilith
21:34 careu Lună-Jupiter
22:42 trigon Soare-Pluton
23:11 opoziție Lună-Marte
23:42 conjuncție Lună-Neptun

Evenimentele astrale ale acestei zile reușesc să realizeze o legătură foarte
interesantă între zilele de 11, 16 septembrie și cele de 17 și 19 septembrie. Cele două
categorii reprezintă corespondențe de consolidare și, respectiv, corespondențe de
dinamizare. Astfel, prin consolidare ajungem să înțelegem că lucrurile simple au nevoie de
puțin efort pentru a fi împlinite, pentru a fi definite, pentru a fi folosite așa cum le este
predestinat. Dacă momentul de sextil dintre Lună și Jupiter, conform ecuației astrale a zilei
de 11 septembrie, este unul eliberator, adică ne arată foarte clar în momentul de față ce a
fost clar de-a lungul timpului, nu doar în ultimele zile, impactul opoziției Mercur-Chiron,
aspect care se va consuma în seara zilei de 16 septembrie ne aduce o raportare stranie la
o viață morală care nu ne este accesibilă, la o viață spirituală pe care am refuzat de fiecare
dată. Asta înseamnă că pentru mulți 13 septembrie va fi ziua în care se vor simții pedepsiți

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

378

de un for superior, de cei cu factor de decizie, de divinitate. În dimineața zilei de 16
septembrie se va împlini și careul Lunii la Axa Dragonului, asta înseamnă că momentul de
față, cel care anunță conjuncția Mercur-Venus și trigonul Soare-Pluton, vor fi niște unghiuri
care ne vor îndemna să greșim în așa fel încât prin atitudine de acum să apărem pe 16
septembrie niște obraznici.

Conform conjuncturilor astrale zilei de 13 septembrie, mesajul revenirii lui Saturn la
mersul direct este cumva ascuns. Nu va conta faptul că de câteva luni suntem pedepsiți,
constrânși să lucrăm într-un anumit domeniu, să facem anumite operații. Prin ceea ce ni se
întâmplă pe 13 septembrie încercăm să scoatem în evidență că anumite calități pe care le
avem nu sunt promovate pentru că există interese de moment care se opun lucrului acesta.
În realitate, momentul în care Saturn își revine la mersul direct este important doar pentru
că ecuația astrală a zilei de 19 septembrie, cea care devine pentru momentul de față un fel
de reper de dinamizare. Asta înseamnă că dacă în mod direct am atras atenția că ultimele
luni au fost delicate, am avut în vedere această componentă restrictivă impusă de Saturn
pe Capricorn. Prin acest subterfugiu, prin această direcție impusă de revenirea lui Saturn la
mersul direct înțelegem mult mai bine de ce corespondențele, atât cele de consolidare, dar
și cele de dinamizare, fac trimitere către întâmplări marcate de o anumită tensiune. Un om
care se gândește cu responsabilitate la ziua de mâine, s-ar fi așteptat că aceste
corespondențe să facă trimitere la ceea ce se va consuma în ziua următoare, când și
Mercur, dar și Venus, vor trece la intervale mici de timp, pe zodia Balanță, iar Marte va trece
prin opoziția cu Neptun, în situația în care pe fundal, funcționează Luna plină. Toată această
schemă nu are atât pentru momentul de față o greutate aparte, cât va avea pentru ziua de
15 septembrie, adică pentru momentul când Saturn va trece peste Coada Dragonului. De
aici înțelegem că păcatele sau greșelile pe care le-am făcut în prima jumătate a anului nu
sunt atât de grave decât dacă sunt privite prin mesajul retrogradării, adică prin intenția de a
refuza progresul, de a face rău, de a greși în mod conștient. De aici înțelegem că mesajul
absolut special al zilei de 13 septembrie devine, prin conjuncția Mercur-Venus și trigonul
Soare-Pluton, un fel de panaceu în ceea ce privește informația terapeutică față de un destin
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foarte încercat. Nu tot ceea ce credem că ne este predestinat a ne provoca suferință poate
fi explicat prin ceea ce am observat, am înțeles sau am conștientizat în ultima perioadă.
Lucrurile, chiar și atunci când se concentrează pe un mesaj tendențios, pot fi orientate către
o direcție foarte bună. Ipostaza aceasta indicată mai sus are această menire.


6:48 sextil Lună-Pluton
7:32 Lună plină
8:25 opoziție Marte-Neptun
10:16 Mercur intră în zodia Balanță
16:42 Venus intră în zodia Balanță

În dimineața acestei zile Luna va trebui să treacă prin sextilul cu Pluton, apoi prin
opoziția cu Soarele, ceea ce înseamnă împlinirea fazei de Luna plină, o Lună plină care ne
îndeamnă spre toleranță, spre înțelegere, spre sacrificiu. Momentul de față aduce într-un
mod foarte concentrat sensuri pe care această lună nu le-a scos în evidență până acum.
Prin unghiurile care se împlinesc și la care participă Luna înțelegem că suntem în fața unor
întâmplări noi, cele care ne întorc din drum, care ne arată că nu putem transforma în altceva,
că putem împlini am ceva. Celelalte episoade astrale, dominate de opoziția Marte-Neptun
s-aude trecerile planetelor Mercur și Venus pe zodia Balanță, arată că problemele vechi
sunt în continuare de actualitate.
Pentru că în ultima vreme am fost obișnuiți să indicăm zodia Fecioară ca fiind
principalul factor răspunzător de toate relele care se consumă acum, pentru că Mercur trece
pe zodia Balanță nu mai avem motiv să dăm vina pe ceilalți, pe schema de lucru, pe metodă,
pe argument. Pentru că în această zi se împlinește și Luna plină, cu Soarele pe zodia
Fecioară și Luna pe zodia Pești, toată această presiune pusă pe alegere, pe conduită, pe
înțelegerea conjuncturilor sociale pe care le parcurgem, se va transforma într-o veritabilă
tensiune nervoasă. Soluțiile nu vin din ceea ce înțelegem sau dorim să punem în aplicare
acum, ci vin prin corespondențele de consolidare, cele care ne arată că nu mai faptele de
curaj, nu mai acela rămân elemente reprezentative pentru statutul unui individ sau pentru
statutul grupului său de apartenența. Toate celelalte sunt privite ca niște mofturi, ca niște
pretenții ale moment ori ca niște efecte ale unor episoade. Faptul că planetele individuale
Mercur și Venus trec pe zodia Balanță nu este un element care să ne ducă spre rezolvarea
unor probleme, ci ne amplifică acele complicații care nu au fost soluționate în prima jumătate
a anului. Acum vrem prin dialog ori prin transferarea responsabilității pe umerii celorlalți să
rezolvăm ceea ce prin efort propriu, prin muncă ori prin disciplină nu am reușit să facem în
primele șase luni ale anului.
Un alt element important al acestei zile și care se desprinde din opoziția MarteNeptun se referă la necesitatea educației. De această dată, nu vorbim despre o educație ce
este inclusă în standardul societății de consum, ci despre acea educație care a fost ignorată
în ultimele secole. Evoluția tehnologică s-a produs prin ignorarea evoluției morale, prin
desconsiderarea evoluției spirituale. Probabil, la un moment dat, aceste direcții se vor
întâlni. Evoluția tehnologică este, din nefericire, o ipostază conjuncturală a omenirii, în timp
ce evoluția spirituală este o condiție. Cine va dori să descopere de ce trăiește, cine este și
unde trebuie să ajungă nu va găsi căutând pe Google, ci mai avea nevoie de o căutare întrun domeniu al spiritului. De altfel, corespondențele de dinamizare ne vorbesc despre eșecul
accesării unor informații care țin de acest domeniu al spiritului, adică de conjuncția lui Saturn
cu Coada Dragonului de mâine, dar și de un curaj folosit după regulile impuse de perceptele
epocii sau de distracțiile de moment. Faptul că ne eliberăm de responsabilitățile impuse de
materie sau de anumite obligații pe care le avem față de societate reprezintă un mare
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avantaj al momentului și prin acesta ajungem să înțelegem că viața unui om este mai mult
decât vede în jurul său cu ochii fizici.


1:32 Luna intră în zodia Berbec
2:33 opoziție Lună-Venus
4:07 opoziție Lună-Mercur
9:56 conjuncție Lună-Chiron
22:32 conjuncție Saturn-Coada Dragonului

Mijlocul lunii septembrie ne aduce în fața unui moment de revoltă. Luna se află acum
pe zodia Berbec și are de împlinit câteva unghiuri negative până la răsăritul Soarelui, adică
două opoziții, cu Venus și Mercur, planete care tocmai au intrat pe zodia Balanță. Avem,
așadar, o inițiativă ciudată, un sentiment de neapartenență, o dorință de a ne separa de
cineva, de un grup, de o persoană, de o situație pentru a oferii în felul acesta un exemplu.
Această inițiativă este foarte ciudată, nu pentru că ea coincide cu trecerea Lunii pe zodia
Berbec și, implicit, cu Împlinirea opoziției lor cu planetele Venus și Mercur abia intrată pe
zodia Balanță, ci ține de accentuarea unui sentiment de apartenență, elemente susținute de
conjuncția lui Saturn cu Coada Dragonului. Chiar și oamenii care nu au acest simț al grupului
vor considera că situația lor trebuie cumva clarificată, ajustată, cu statutul lor cere o
recunoaștere din partea cuiva și,
poate, pe viitor, această recunoaștere
se va transforma și într-un fel de grup.
Trecerea lui Saturn peste Coada
Dragonului reprezintă și de această
dată, așa cum am mai văzut și în alte
rânduri pe care l-am mai analizat de-a
lungul acestui an, un veritabil moment
de constrângere. Este impropriu să
considerăm că doar această situație
face trimitere doar la câteva suspiciuni,
la fel cum nu este potrivit să spunem că
pe această conjunctură este avantajat
doar omul superior, profund, cel care a
renunțat la tensiunile care îi afectau
rădăcinile. Trecerea lui Saturn peste
Coada Dragonului ne afectează pe toți,
pentru că toți avem nemulțumiri,
resentimente, convingeri eronate,
dorințe care nu au fost împlinite. Toți
cei care sunt marcați de cele indicate
mai sus, toți cei care nu înțeleg că
acestea sunt semne ale unor boli fizice
ori ai unor boli sufletești, au nevoie de
doctor. Pentru unii această ipostază
astrală reprezintă o veritabilă acuzație.
Tot timpul s-au simțit corecți, educați,
impecabil, raționali, dar de fiecare dată când se pune problema să probeze lucrul acesta se
raportează la valorile celorlalți, la educația pe care o au cei cu care se compară, la
raționamentele lor.
Dacă luăm în considerare corespondențele de consolidare înțelegem de ce
presiunea acestei decade cere o revizuire. Revizuirea care vine din mijlocul lunii aprilie face
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referire la o încercare legată de schimbare sau de anumite avantaje pe care le-am putea
obține în urma unor asocieri, fără să ne punem problema dacă acestea sunt bune sau rele.
Concluziile la care ajungem în urma acestor observații ar putea să ne ducă foarte departe,
să înțelegem lucruri pe care să nu le acceptăm, dar la care să ne întoarcem mai târziu, în a
doua jumătate a anului următor. Acum ni se pare că va fi unul justițiar este un drept de care
trebuie să le folosim, a fi un om responsabil înseamnă a atrage atenția că rațiunea trebuie
să treacă dincolo de celelalte opinii.
Dacă pentru oamenii simpli trecerea lui Saturn din nou peste coada dragonului
înseamnă un simplu avertisment, pentru grupuri această poziție aduce, tocmai pentru că
Saturn este retrograd în domiciliu, reiterare a unor probleme sociale foarte vechi. Unele sunt
legate de cadru social, de geografie, de reașezarea hărții lumii, iar altele sunt localizate doar
pe anumite probleme etnice. Unii vor spune că aceste probleme etnice sunt, în realitate,
doar ideologice, însă ele sunt mai mult de atât. Problemele ideologice nu au nevoie de un
spațiu geografic pentru a fi implementate, în schimb cele etnice, da.


5:26 careu Lună-Axa Dragonului
5:28 careu Lună-Saturn
10:27 trigon Lună-Jupiter
19:01 careu Lună-Pluton
19:55 opozitie Mercur-Chiron

Momentul de față ne aduce în fața unui episod de dreptate pe care cu greu vom
încerca să îl integrând așa cum ar trebui. În primul rând, în dimineața acestei zile Luna va
trebui să treacă prin careul la Axa Dragonului ceea ce nu este un element ușor de dus, nu
este ceva ce poate fi integrat ori sugerat celorlalți pentru a fi reprodus. Vorbim, așadar,
despre o dramă, despre nemulțumirea de a înțelege contextul în care ne aflăm sau
nemulțumirea referitoare la un mesaj pe care îl primim și nu reușim să îl acceptăm ori să îl
integrăm așa cum trebuie. Dacă ne-am raporta la viața spirituală și vom face trimitere la
exemplele pe care l-am primit în ultima perioadă din partea celor pe care i-am considerat
situați pe un nivel prea înalt, deși nu au demonstrat lucrul acesta, ne va veni foarte greu să
înțelegem de ce problema aceasta vieții spirituale nu poate fi soluționată atât de simplu.
Relația proastă a lui Mercur cu Chiron ne vorbește despre refuzul individului de a
accepta că mesajul său nu va fi înțeles, nu va fi dus mai departe, nu va folosi nimănui. Deja
în momentul de față nu mai este vorba despre calitatea unui mesaj, ci despre calitatea celui
care îl receptează. Dacă nu am trece prin conflicte profesionale, prin conflicte de familie,
dacă nu ne-am umple mintea cu tot felul de gânduri care sunt legate de aceste situații de
familie atunci nu am înțelege de ce confruntările sociale nu sunt atât de complicate. Ele
devin complicate pentru că energia personală este orientată într-o altă direcție sau pentru
că ne dorim, indiferent de contextul social, să ne asumăm răspunderea faptelor proprii.
Momentul de față nu aduce tensiune doar pentru că Luna trece prin zodia Berbec ci și pentru
că retrogradarea lui Chiron pe zodia Berbec nu îl ajută pe cel în cauză să înțeleagă de ce
condiția sa are nevoie de o reeditare. Mulți vor ceda în fața unor presiuni și vor considera
că a suferi este un privilegiu, dar în momentul de față nu este.
Corespondențele de consolidare ale acestei zile ne vorbesc despre o formă de justiție
pe care suntem dispuși să o aducem în prezent pentru a obține un fel de accept. Atragem
atenția asupra acestei probleme pentru că ni se pare că doar prin intermediul ei ne putem
strecura și putem obține un avantaj prezentând problema proprie. În realitate, modul acesta
de a obține un avantaj este de fapt un fel de plăcere vinovată, un fel de patimă la care cel
în cauză nu dorește să renunțe și se folosește de ea pentru a obține toate avantajele
aferente. Dacă în momentul de față Chiron nu ar fi fost retrograd nu s-ar fi pus problema
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negocierii unei probleme de moralitate. Așa, situația de față aduce o raportare dificilă sau
chiar imposibile la viața spirituală pe care nu dorim să trăim, dar pe care dorim să o vindem,
ca atare sau ca exemplu de viață. Dacă rezultatul acestui episod social nu este unul care
ne oferă un exemplu de curaj, atunci suferințele pe care le-am parcurs până acum și care
ne motivează să facem toate lucrurile acestea nu trebuie băgate în seamă, ele fiind simple
reacții de moment. 16 septembrie aduce drama obiectivității, nu drama de a înțelege că
facem parte dintr-un grup defavorizat.


13:28 Luna intră în zodia Taur
23:21 opoziție Venus-Chiron

Ecuația astrală a acestui moment ne vorbește despre lucrurile pe care nu le-am
înțeles în prima jumătate a acestui interval. Luna va trece în mijlocul acestei zile pe zodia
taur apoi, spre seară, ca un ultim aspect, Venus va definitiva opoziția cu Chiron. Vorbim,
așadar, pe 17 septembrie, despre înțelegerea laturii negative a firii. Chiar dacă zodia
Fecioară nu mai este atât de activată, chiar dacă presiunile nu mai sunt atât de apăsătoare,
enervante sau de obositoare situația de față ne va responsabiliza prin invitarea la a participa
la anumite evenimente sociale. Aceste evenimente sociale ne vorbesc despre voința omului
slab de a se ridica deasupra celui puternic, despre valorificarea unor calități care nu au fost
până acum puse în evidență, despre a construi ceva foarte important pentru că așa
considerăm, așa ne dictează conștiința, așa credem că trebuie făcut în această etapă a
vieții.
Prin toate aceste situații, susținute sau nu de o conjunctura astrală, ecuația
momentului ridică o problemă de adaptare. A fi în consonanță cu un mesaj care vine din
partea unui for
superior reprezintă
cea mai importantă
abordare de care
ar trebui să ținem
cont în următoarea
perioadă.
Acum
oscilăm între două
extreme,
între
înger și demon,
între pozitiv și
negativ, între ceea
ce este bun și ceea
ce este rău. Tot
acest balans are
doar
în
planul
dimensiuni
personale un echivalent real, însă prin raportarea acestor experiențe personale la ceea ce
se întâmplă cu ceilalți, echilibrul acesta nu se va susține. Va rămâne în continuare activ
acest balans între bine și rău, indiferent cum este el structurată, însă absența motivației,
explicații de ce un anumit individ trebuie să ocupe un anumit rol va rămâne în conștiința de
grup ca un semn de pedeapsă. Opoziția Venus-Chiron retrograd accentuează această
pedeapsă a omului care nu știe de ce trebuie să facă anumite lucruri, de ce are un anumit
rol, a omului care nu înțelege rostul pentru care se află Într-un anumit loc. Riscul acestei
orbiri este un fel de refuz. Desigur, nu toți oamenii care nu reușesc să se ridice la nivelul
așteptărilor celorlalți sau care nu reușesc să-și împlinească anumite deziderate personale
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ori de grup fac parte din grupul rataților. Totuși, momentul de față aduce o duritate aparte.
Dacă acum corelațiile de dinamizare nu ar fi mers către 15 septembrie, ziua în care Saturn
trece peste Coada Dragonului, nu s-ar fi pus problema ca întâmplările banale ale
momentului să aibă o atât de mare greutate, nu s-ar fi pus problema ca situațiile de față să
însemne pentru cel în cauză o întâlnire a îngerului cu demonul. Astfel, confruntarea aceasta
între înger și demon poate să aducă omului profund suficient de multă fermitate încât
achizițiile de până acum, cele care făceau trimitere la anumite drepturi pe care nu și le-a
putut exercita, să fie valorificate mult mai bine. Cert este că momentul de față cere o nevoie
de securitate așa cum nu s-a întâmplat în celelalte zile ale acestei decade.


1:30 conjuncție Lună-Uranus
11:28 trigon Lună-Junon
11:45 Saturn revine la mersul direct
16:49 trigon Lună-Saturn
19:42 sextil Lună-Lilith
23:01 sextil Lună-Neptun

În mijlocul acestei zile Saturn își va reveni la mersul direct, deplasare care este activă
încă din 30 aprilie. Asta înseamnă că din primăvară ne gândim că poate ceea ce obținem
nu este adecvat, nu este potrivit conjuncturii pe care o parcurgem, nu este de actualitate.
Unii vor fi obligați, ca urmare a acestor conștientizări, să se asocieze cu oameni care se
situează cu mult sub nivelul lor. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin
faptul că Luna neagră se află acum foarte aproape de Neptun. Ceea ce ne inspiră milă
înseamnă, de fapt, și a accepta condiția inferioară a celuilalt, poate chiar a lui însuși. Dacă
în momentul de față dispunere astrală nu ar fi fost atât de generoasă, adică planetele nu ar
fi fost răsfirate pe tot zodiacul, nu s-ar fi pus problema ca această trecere a Lunii negre peste
Neptun să producă atât de multe efecte negative, iar revenirea lui Saturn la mersul direct să
presupună rezolvarea unor probleme atât de diverse. Va fi nevoie, în următoarea perioadă,
nu doar acum, de o inițiativă de grup. Luna pe zodia Taur, cea care va activa de-a lungul
acestei zile în separația conjuncției cu Uranus, ne vorbește despre asocieri de durată,
tocmai de aceea avem nevoie să renunțăm la compromisuri legate de drame, de sentimentul
de inferioritate, de neputință sau la acele situații care ne-au spus că ieșirile nu sunt
favorabile.
Un alt element important al zilei de 18 septembrie face referire la omul nevinovat care
va încerca să spună totul, să facă totul, să se impună, pentru a câștiga un loc privilegiat în
rândul celor pe care îi consideră nevinovați. Revenirea lui Saturn la mersul direct aduce,
așadar, o confuzie în această decizie, dar și o atitudine refractară față de cei care, până
acum, cu motiv sau fără, s-au făcut vinovați de ceva. Faptul că ultimul aspect al acestei zile
reprezintă sextilul Lună-Neptun arată că situația pe care o parcurgem nu trebuie interpretată
după opiniile mai vechi, și după ceea ce vedem în momentul de față. A vedea, a înțelege, a
decide, reprezintă nota reprezentativă a zilei de 18 septembrie. Cei care nu lasă deoparte
atitudinile refractare vor ajunge la un moment dat să confunde progresul personal cu
aventura. Vor considera că avantajele pe care le obțin și pe care le folosesc drept un atu al
identității sociale trebuie să fie reproduse și de ceilalți. Din fericire, revenirea lui Saturn la
mersul direct nu aduce o susținerea a acestor elemente care contravin intereselor sociale
ori intereselor personale. Ceea ce se evidențiază prin ecuația astrală a zilei de 18
septembrie este această nevoie de a ne asocia, chiar dacă unii vor dori să folosească forța
grupului pentru aventură, pentru escaladări, pentru distracție.
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5:17 trigon Lună-Marte
5:59 trigon Lună-Pluton
16:53 trigon Lună-Soare
18:53 trigon Marte-Pluton
23:57 Luna intră în zodia Gemeni

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Taur ceea ce ne oferă un veritabil avantaj
în a învăța mai multe lucruri despre oameni, despre situații, despre ceea ce ar trebui să
facem de acum încolo pentru a ne pierde statutul sau pentru a rămâne elemente
reprezentative în grupul de apartenență. Momentul de față aduce împlinirea unei piramide
de pământ la care participă Luna sau, mai exact, determinată de tranzitul Lunii. Lucrul
acesta este unul special pentru persoanele care vor să avanseze în funcție, să Înțeleagă
mai multe despre viață, societate, mersul lucrurilor. Este foarte adevărat că asta presupune
o relație bună a lunii cu maleficii ce trec acum peste Coada Dragonului. Lucrul acesta este
mai puțin important pentru un om profund pentru că înțelege necesitatea unor astfel de
experiențe. Faptul că lucrurile noi sunt neplăcute nu reprezintă un impediment pentru o
asemenea persoană, dar dacă anumite priorități se schimbă fără ca ele să fie argumentate,
justificate, explicate așa
cum
trebuie,
toată
ascensiunea ar putea fi
pusă în pericol. Astfel,
vorbim despre rezolvări
simple pe care oamenii
nu le pot aborda, pe
care nu le preferă
pentru că se tem ca nu
cumva
pe
viitor
experiențele lor să fie
interpretate greșit ori
anumite
persoane,
tendențioase,
să
folosească
aceste
mesaje
pentru
a-i
compromite.
Consolidarea acestui moment, adică cele trei corelații impuse de ecuația astrală a
momentului, ne vorbește despre o formă de consolidare pe care ar trebui să o abordăm fără
prea multe resentimente. Dacă unii au impresia că experiențele de viață nu sunt folositoare,
îi plictisesc pe ceilalți și vor să își ajusteze alegerile în funcție de opțiunile lor, vor vedea că
dacă se gândesc mai bine, dacă nu lasă lucrurile mici să le dicteze deciziile mari, ar fi foarte
avantajați. Relația bună dintre Marte și Pluton ne vorbește despre acest curaj al omului mic,
marginalizat, sensibil sau rupt de realitate. Faptul că Saturn și-a revenit încă din ziua
anterioară la mersul direct este un veritabil avantaje. Sunt în continuare multe elemente
astrale aflat în mers retrograd ceea ce înseamnă că dimensiunea socială nu dă semne de
redresare în ceea ce privește mesajul individului sensibil și profund. Este, însă, un mare
avantaj faptul că Luna va trece pe zodia Gemeni în seara acestei zile. Lucrurile mici, cele
care pentru persoana în cauză nu aveau importanța cuvenită, nu aveau o importanță prea
mare, sunt privite sau, mai exact, vor fi privite, ca elemente care definesc statutul și trebuie
abordate ca atare. Asta înseamnă că, deși nu ne-am așteptat, lucrurile mici și insignifiante
ne pot ajuta să ne ridicăm deasupra condiției, să obținem anumite avantaje pe care mai
târziu să le povestim celorlalți că au fost, de fapt, nu simple avantaje, ci dovezi de progres.
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7:27 sextil Lună-Chiron
13:46 trigon Lună-Venus
20:21 trigon Lună-Mercur
23:07 careu Lună-Junon

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Gemeni și va avea de împlinit câteva
unghiuri interesante cu planetele individuale Venus și Mercur, dar și cu asteroizii Chiron și
Junon. Unele unghiuri sunt bune, altele sunt rele, ceea ce va face din ultima zi a acestei
decade un semn de progres prin înțelegerea noilor coordonate. Multe lucruri vor fi mai
ușoare, mai simple, vor putea fi înțelese fără prea mare efort, însă rezultatul nu este cel pe
care-l așteptam. Pentru că în momentul de față corespondența de consolidare ne orientează
către 14 septembrie, zi marcată de trecerea planetelor Mercur și Venus pe zodia Balanță,
mulți vor trăi 20 septembrie ca o zi de abandon. Încheierea tranzitului celor două planete pe
zodia Fecioară, în situația în care ai existat până la momentul respectiv un veritabil marcaj
pe acest semn este privit pe 20 septembrie ca un veritabil semn de trădare.
Trădarea zilei de 20 septembrie nu face referire la un om simplu, ci la un grup, la
anumite tensiuni acumulate de persoane care credeau că fac parte dintr-o structură
specifică. Oamenii simpli își vor folosi puterile în 20 septembrie pentru a se ocupa de
educație, pentru a canaliza puterile lor către lucrurile frumoase ce ar trebui să se întâmple
în viețile celorlalți. Dar nu toți oamenii sunt la fel. Cei care au demonstrat în ultimii ani că nu
se interesează de educație a celorlalți, vor avea un 20 septembrie conflictual, încărcat de
drame, marcat de episoade în care intervin abuziv asupra celorlalți.
Corespondențele de dinamizare ale acestei zile ne vorbesc despre un fel de dispreț.
Ne aducem aminte doar despre lucrurile rele pe care nu am reușit să le împlinim de-a lungul
acestei decade sau poate da lungul acestei luni, tocmai pentru că momentul de față face
trimitere, prin corespondențele de dinamizare, către ziua de 12 septembrie, cea care este
marcată de careul Marte Jupiter credem că prin forma aceasta de revoltă îi pedepsim pe
ceilalți. Lucrul acesta este un fel de șablon, tocmai pentru Că el nu poate să-l ajute pe cel
în cauză să obțină o imagine bună în fața celorlalți, în grupul de apartenența, în fața națiunii.
În felul acesta, mulți, fără să știe, fără să înțeleagă, fără să conștientizeze, își pregătesc
începutul decadei următoare într-un mod furtunos. Careul Jupiter Neptun, aspect care se va
împlinii în seara zilei următoare, nu susține aceste pretenții penibile și limitate. Astfel, avem
nevoie de progres pentru a ne motiva că tensiunile decadei următoare nu vor fi atât de
delicate, de compromițătoare încât eforturile de până acum să fie trecute într-un plan
secund.
Astfel, cea de-a doua decadă a lunii septembrie, chiar dacă aduce mai multe corelații
decât cealaltă, o presiune mai mare pe decizia personală, ne oferă și privilegiul de a înțelege
că tensiunile personale au un rost. Poate, unele, nu sunt analizate corect, dar pentru genul
acesta de analiză este mai puțin important lucrul acesta. Dacă obținem puterea, dacă nu
refuzăm exemplele personale, tocmai pentru că ele reprezintă un veritabil semn de educație,
atunci ne rezervăm o poziție privilegiată. Nu vom fi pe mai departe persoane conflictuale, ci
pur și simplu persoane care înțeleg că tensiunile momentului trebuie exprimate, nu ascunse.
Fără o astfel de sinceritate, momentul de progres nu va putea fi împlinit.
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Decada a III-a (21-30 septembrie 2019)
Eliberare condiționată. Succes prin metode noi. Condițiile propice
sunt evaluate corect. Apare o problemă de decădere. Ghinionul
este interpretat ca o notă comună. Condiționări noi. Răspunsuri
frumoase impuse.

DECADA NR. 27
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

3

21-31 ianuarie

Reper negativ

29

11-20 octombrie

SEPTEMBRIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
24,25,26,27,29
21
27, 28
22
23
30
23
29, 30
24
21, 29
26
25
21, 30
27
26
21, 25
21, 28
27
21, 26
21
28
27
23,24
29
21
23, 25
30
23

Ceea ce este periculos se dezvăluie. Este nevoie de mai multă încredere în sine. Familiaritate.
Voință. Venim cu soluții în condiții stranii. Subiectivitatea ne scoate din rutină. Ne temem că scopul
nu poate fi împlinit. Graba strică treaba. Sentimentele confuze nu încap în schema prezenta. Îndoială.
Informații pierdute. Pierderea memoriei provoacă suferință. Erori datorate unei vocații mâncare. Este
scoase la lumină o recompensă gratuită. Prea mult favoritism. Se discută despre opoziție. Suntem
înșelați de lucruri deformate. Aventură că trăim cozonac a riscului. Avem nevoie de îndrumare. Ne
întoarcem câte o perioadă de criză. Apelul la o dimensiune spirituală ne salvează dintr-o încurcătură.
Tot ce este bun este legat de prieteni. Relațiile interumane se bazează pe sentimente profunde. Avem
nevoie să facem apel la o nouă dimensiune. Încordare diminuată de iubire. Este nevoie de o nouă
definiție. Profitul material se obține cu ajutorul celorlalți. Se fac manevre care depind de asociere.
Încordarea nu spune nimic despre progres sau prosperitate. Creativitatea poate fi valorificat foarte
ușor. Ne confruntăm cu strălucire false. Se face un sacrificiu pentru un ideal. Suntem dezamăgiți de
ajutoare. Justiție corectă. Trădare. Lipsa de pregătire este mult mai bine văzută și sancționată.
Tensiunea. Soluție prin apel la un etalon spiritual. Nedumerire. Derapaje. Se creează o tensiune din
cauza un progres care nu a fost împlinit conform standardelor. Ceea ce este practic poate fi privit ca
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un pericol. Pot apărea îmbunătățiri materiale dacă există un echilibru deja instaurat. Pensiuni pe
mesaje înțelese greșit. Impulsivitate. Se încearcă depășirea unui obstacol. Respingere. Justiție
îngrădită de prejudecăți. Răspunsuri neclare gesturi. Se discută despre o moștenire sau despre
transferul unor bunuri. Aspirații. Dificultăți depășite prin înțelegerea unei restricții. Nerăbdarea nu
este o problemă atât de mare. Simțul practic poate fi înlocuit cu o revendicare. Deviație de la un traseu
stabilit clar. Plăcerile vieții pot fi împlinite, doar dacă există responsabilitate. Intrăm pe un traseu
sinuos. Se concretizează o promisiune. Dificultăți prezente care seamănă cu dificultăți mai vechi.
Viziune întunecată de orgolii. Insensibilitatea poate fi înțeleasă dacă o armonie este deja concretizată.
Se eșuează pe un traseu minor. Este înlăturat un obstacol. Ne gândim la toleranță. Observăm că nu
este permis orice. Orice fapta are implicații majore.

A treia decadă a lunii septembrie ne aduce câteva conjuncturi astrale foarte bune.
Nu ne referim aici doar la unghiurile care se realizează între Junon și Axa Dragonului, între
Saturn și Junon, nu ne referim la mesajele pe care planeta Marte dorește să ni le transmită.
Ne referim la faptul că decada aceasta, în ansamblul ei, face trimitere la a treia decadă a
lunii ianuarie, cea în care planeta Marte, aflat atunci în domiciliu, pe zodia Berbec, a avut de
transmis anumite mesaje foarte interesante și bune care s-au regăsit în multe din
conjuncturile ce au urmat. Prin mesajele acelea vorbim despre o eliberare, despre succes,
despre adevăr și un obstacol, dar, din nefericire, nu putem vorbi despre a înțelege, de la
sine, ușor sau prin instrumente accesibile, sensul unor direcții sociale care sunt foarte
complexe și care țin de conspirații, de episoade de culise, de inginerii financiare, de
manipulări subtile. Relația proastă dintre Jupiter și Neptun retrograd arată că, pe lângă
situațiile frumoase pe care le vom parcurge în această decadă, există o conjunctură care nu
ne permite deocamdată să dăm la o parte o latură întunecată a vieții. Asta înseamnă că și
decada de față susține o parte din deviza lunii, cea care face trimitere la segmentare.


5:26 careu Lună-Lilith
7:49 opoziție Lună-Jupiter
7:57 careu Lună-Neptun
17:00 careu Lună-Marte
19:41 careu Jupiter-Neptun

Prima zi acestei decade ne aduce în fața unor condiționări absolut impresionante. Nu
mai puțin de cinci zile se regăsesc în ecuația astrală a momentului ca încurajare, ca imbold,
ca o condiționare directă în a ne stabili obiective foarte clare pe care să le avem în vedere
în următoarea perioadă. Prin aceste corespondențe de consolidare înțelegem că debutul
decadei se face într-o notă conflictuală. De altfel, nu este o surpriză, întreaga decadă
anterioară a funcționat așa. Astfel, relația proastă dintre Jupiter și Neptun, o nouă etapă în
ciclul abundenței, cea care, fiind pe ciclul descendent este la rândul iei una de consolidare,
ne atrage atenția că valorile asupra cărora am lucrat în conjuncturile anterioare s-ar putea
să nu ne folosească în momentul de față. Unii vor considera că momentul de față, tocmai
pentru că Luna se află în plin tranzit prin zodia Gemeni, este unul dinamic, care permite
celui în cauză să fie subiectiv. Va fi subiectiv pe cheltuiala lui pentru că opoziția Lunii cu
Jupiter nu este de bun augur și aduce conflict sau pagubă, pierderi materiale, grabă, mesaje
tendențioase, cele care trebuie să îl convingă pe partenerul de dialog că nu este așa cum
crede, că nu este capabil sau nu este bun așa cum consideră și spune. Această nouă etapă
în ciclul abundenței, una care ne eliberează de multe complicații de natură psihoemoțională, ne îndeamnă să acționăm în mare grabă, să credem că lucrurile se împlinesc
foarte ușor, să considerăm că impulsul în sine trebuie respectat pentru că el ne ajută să
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rezolvăm toate problemele. Pentru că Luna trece printr-o relație proastă atât cu Neptun cât
și cu Marte, această viteză de reacție, acest impuls nu este bun. Deci corespondențele de
consolidare, Cele care ar trebui să ne ajute să ne punem deoparte bani albi pentru zile
negre, cer o altfel de abordare, una cu viziune, cu gândire practică, dar departe de ceea ce
înseamnă mediu toxic cu care am lucrat în ultima perioadă. Este posibil ca unii să renunțe
la această cale scurtă pentru că li s-a demonstrat, li s-a recunoscut în decada anterioare că
nu au o gândire constructivă. Nici pe aceștia nu-i ajută situația de față pentru că aspectul
eliberator vine prin raportarea la soluția adoptată împotriva sentimentului de vină. Nu
argumentul este cel care trebuie abordat, ci acel sentiment care ne eliberează de o vină, de
o culpă, de acuzații. Abia aici înțelegem de ce corespondențele de dinamizare ne pregătesc
pentru luna nouă din 28 septembrie. Zilele de 27 și, respectiv 28 septembrie sunt zile de
dinamizare când renunțăm la prejudecăți și când înțelegem că anumite conflicte nu sunt așa
cum am crezut, chiar dacă trăsătura lor se menține pe finalul acestei luni și va putea fi regăsit
și pe începutul lunii următoare. Vor pierde din vedere lucrul acesta oamenii care se vor gândi
că mediu toxic nu poate fi schimbat. Da, este adevărat, mediul toxic nu reprezintă o prioritate
pentru ecuația astrală a momentului. El nu poate fi schimbat prin ceea ce avem de făcut
acum, pentru că aceste mesaje nu sunt adresate mediului toxic, ci persoanei care crede în
realitatea mediului toxic. În felul acesta, înțelegem că presiunea de acum cere o reacție
puternică, o voință puternică, Dar nu una pusă în practică în mare viteză, ci după ritmul
fiecăruia. Până la urmă, contează rezultatul.


5:36 Ultimul pătrar
7:45 Luna intră în zodia Rac
13:53 careu Mercur-Capul Dragonului
14:42 careu Lună-Chiron
18:27 sextil Lună-Uranus
19:19 careu Mercur-Saturn

În dimineața acestei zile se va împlinii faza de Ultimul pătrar, cu puțin timp înainte ca
Luna să treacă pe zodia Rac. Până când să atingă conjuncția cu Capul Dragonului va trebui
să mai treacă câteva ore, adică acest aspect se va împlini în dimineața zilei următoare. Asta
înseamnă că primul sector de tranzit al Lunii prin zodia Rac ne oferă sentimentul că putem
trăi lucruri frumoase, că ne putem apropia de dramele celorlalți fără să fim molipsiți, fără să
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preluăm din suferințele lor, pentru că nu mai credem în lucrurile care se împlinesc doar prin
vibrații negative. Lucrul acesta este explicat din punct de vedere astral prin faptul că în
mijlocul acestei zile Luna va trece prin careul cu Chiron retrograd. Faptul că în momentul de
față Chiron este retrograd nu este un avantaj. El este de vină că ni se pare că putem acționa
în sensul acesta fără a fi răspunzători, fără a fi atinși de suferințele celorlalți. Din nefericire,
ziua este destul de ciudată, aducând două relații proaste, una a lui Mercur cu Axa
Dragonului, iar cealaltă a lui Mercur cu Saturn. Dacă în primul caz mesajul ține de o îndoială
referitoare la destin, situație care poate fi ușor ignorată de cei care nu cred în destin, careul
Mercur Saturn face trimitere la refuzul pe care îl înțelegem ca pe o respingere totală. Astfel,
întreaga zi va fi fericită dacă nu o vom petrece în intimitate, fără să interacționăm cu nimeni,
dar nefericită dacă avem câteva lucruri de rezolvat și dorim să le facem în mare grabă.
Momentul de față nu ne ajută să fim atenți, nu ne ajută să fim responsabili, cine deformează
cumva opiniile pe care ni l-am format despre ceilalți. Mercur se află, în ecuația astrală a
momentului, într-o configurație numită Aripi de pasăre, împreună cu Jupiter, Saturn și
conjuncția Neptun-Luna neagră. Ceea ce este o problemă socială poate fi interiorizată ca
fiind o problemă de opinie sau de adaptare personală. De altfel, pentru că nu suntem simpli
consumatori ai unor previziune astrale, știm că toată această presiune pe care o parcurgem
acum ar fi putut fi redusă, diminuată, dacă nu ne-am fi pus problema că realizările sociale
trebuie să fie judecate după avere, după cât își adună omul, după titlurile științifice, după
faimă, după progresul unanim recunoscut. Obsesia aceasta de a obține elemente care sunt
unanim recunoscute de societate și care nu vor putea fi niciodată anulate, titluri, certificate,
diplome, este un fel de aventură și care este explicată doar prin faptul că în momentul de
față trăim cu senzația că riscul ne urmărește la tot pasul. Astfel, absența corespondențelor
de consolidare are o justificare perfect logică. Nu avem de ce să rămânem pe mai departe
cu această amprentă. Prezența apăsătoare a acestei ecuația astrală nu are de ce să fie un
etalon, nu ne poate învăța prea multe. Cel înțelept va trece ușor dincolo de această presiune
și nu va fi înșelat de lucrurile care se deformează fără ca el să intervină asupra lor. Cea mai
mare parte din zi Soarele se va afla acum, dar și până în dimineața zilei următoare pe ultimul
grad al zodiei Fecioară. Dinamizarea se orientează către această zonă a încheierii unei
colaborări, a clarificării unui statut, a unei situații. Pentru omul simplu lucrul acesta se
traduce printr-un calcul pe care acum și le face în mod lucid, știe cât are de plătit și cât îi va
rămâne după ce va efectua această plată. O persoană implicată în zona socială, care are
și un important factor de decizie, se va gândi la crizele ce vor veni începând cu anul următor.
Trecerea Soarelui pe ultimul grad al zodiei Fecioară arată că îngrijorarea aceasta nu o vor
împărtăși acum, ci doar spre finalul anului.


2:27 careu Lună-Venus
7:21 sextil Lună-Junon
7:50 conjuncție Lună-Capul Dragonului
8:33 opoziție Lună-Saturn
10:16 careu Lună-Mercur
10:49 Soarele intră în zodia Balanță (Echinocțiul de toamnă)
11:59 trigon Lună-Lilith
13:50 trigon Lună-Neptun
20:18 opoziție Lună-Pluton
21:42 sextil Junon-Capul Dragonului

În prima parte a acestei zile soarele va trece pe zodia Balanță ceea ce înseamnă, ca
eveniment astronomic, echinocțiul de toamnă, iar ca eveniment astrologic intrarea într-o
perioadă de autoanaliză, adaptare la alte condiții, dar și adoptarea unor noi atitudini față de
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viață, față de oameni, față de cei cu care interacționăm sau pe care îi îndrăgim. Contextul
astral al trecerii soarelui pe zodia Balanță de anul acesta este unul ușor restrictiv, care ne
atrage atenția că marile probleme ale anului nu se rezolvă cu fapte mici, ci cu fapte de curaj,
mari, cele care ar trebui să fie susținute și de acțiunile anului următor. Nu este prea devreme
să amintim, încă de pe acum, situații care urmează să se consume în anul următor. Trecerea
Soarelui pe zodia Balanță ne aduce acest sentiment de slăbiciune pe care îl vom
conștientiza chiar din primele luni ale anului următor, dar, din fericire, acesta este semnul
că dorim mai mult de la viață și nu doar atât, ci dorim mai mult pentru că suntem dispuși în
sfârșit să facem mai mult pentru a împlini. Lucrul acesta îl înțelegem din relația bună pe care
o are Junon cu Axa Dragonului, cea care ne vorbește despre o dorință de bine, de
perfecționare, cea care reduce încordarea, care îi face pe oameni să se simtă liberi, distinși,
sincer.
Corespondențele de consolidare se orientează către ecuația astrală a zilei de 30
septembrie, cea care este dominată de trecerea Lunii pe zodia Scorpion. Oricât de multe
am gândi momentul acesta, oricât de puternic ni se pare impulsul de a demonstra sau de a
demara proiecte foarte ample, avem nevoie să le alegem acum doar pe cele care se
evidențiază prin aspectul lor practic. Ceea ce nu este practic, duce către intoleranță, către
greșeli mari, împotriva omului slab care se evidențiază acum, pe 23 septembrie ca o ființă
plină de speranțe. Nu ne este permis, așa cum am spus de multe ori, să folosim puterea
împotriva oamenilor care se află la început de drum. Aceasta este una din principalele reguli
ale universului. Orice ființă are dreptul la libertate, la propriul ritm de evoluție, pentru că
fiecăruia creatorul i-a sădit un suflet acest drept. De aceea, corespondențele de dinamizare
fac trimitere, nu doar către ultima zi a acestei luni, ci și către ziua de 29 septembrie. Atunci
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se împlinește sextilul Venus-Jupiter, un unghi foarte bun care atenuează puțin din toată
această dramă care pornește de acum și va atinge atunci, din cauza careului Luna-Axa
Dragonului, un vârf periculos. Abia atunci vom înțelege că dramele personale sunt cele care
ne îndeamnă să depășim anumite limite, să fim dominatori, să cerem mai mult, să rupem o
armonie pentru că ni se pare inutilă sau plictisitoare.
Știind că perspectiva acestor atitudini, acestor gânduri ne îndeamnă la astfel de fapte,
vom fi mai responsabil pe 23 septembrie, mai atenți la sentimente și mult mai prudenți cu
ceea ce poartă eticheta de “profund”. În egală măsură, și nevoile vor fi altele pentru că acum,
în dimineața acestei zile, Luna va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului și din punct de
vedere moral, din punct de vedere spiritual, etaloanele se așază pe o altă direcție. Pentru
că, din punct de vedere ezoteric, Racul înseamnă intrarea vibrațiilor sublime în planurile
inferioare, avem toate motivele necesare să fim deschiși către inspirație, să ascultăm ce ne
dictează vocea conștiinței, să ținem cont de ceea ce simțim și ne este util, de ceea ce simțim
și le este folositor celorlalți.


1:04 sextil Lună-Marte
12:13 Luna intră în zodia Leu
14:06 sextil Lună-Soare
18:35 trigon Lună-Chiron
22:10 careu Lună-Uranus
23:13 trigon Saturn-Junon

Ecuația astrală a momentului ne vorbește despre implementarea unui element foarte
bun pe care l-am prezentat până acum, despre care toată lumea știe că îl putem face,
demonstrarea unei abilități, a unei puteri. În mijlocul acestei zile Luna va trece pe zodia Leu
și până spre seară va intra în fereastra careului cu Uranus. Vorbim, așadar despre o ușoară
încordare, dar și despre multiple
motive de prosperitate, de
evoluție, de acumulare. Zodia
Leu are această calitate de a ne
edifica ceea ce îl pune pe individ
în valoare. Dacă unii vor alege
să fie puși în valoare de cuvinte,
vor munci mult pentru lucrul
acesta, dacă vor considera că
bunurile sunt cele care definesc
averea, plăcerile, vor face totul
pentru a le obține. Cert este că,
și prin raportare la aceste
ecuații astrale la corespondență
le momentului se obține același
rezultat. Relația de trigon dintre
Saturn
și
Junon
este
edificatoare la acest capitol.
Sunt alese din tot acest
patrimoniu elementele care
strălucesc cel mai mult, frunzele
cele mai mari, florile cele mai
colorate, rădăcinile cele mai adânci, adică anumite extreme care trebuie să definească
relația în sine. Mulți vor pierde din vedere că toată această situație nu este decât una
tranzitorie. 24 septembrie nu are o corespondență de consolidare, ci doar două de
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dinamizare. Se va face astăzi o legătură interesantă între prima zi acestei decade, cea
dominată de o criză abundenței prin împlinirea careului Jupiter-Neptun, și ziua de 29
septembrie, cea care aduce unul dintre cele mai frumoase aspecte ale lunii septembrie, sec
stilul Venus Jupiter.
Așadar, 24 septembrie ne vorbește despre puterea omului de a se adapta la condițiile
prezente, de a găsi soluțiile cele mai bune pentru a-și oferi un confort fără a-și crea obligații,
fără a inventa soluții care nu vor putea fi puse niciodată în aplicare, fără a spera într-un
ajutor iluzoriu, obositor, lipsit de perspectivă. Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin
zodia Leu vorbim și despre creativitate, despre valorificarea unui bun, dar și despre un
avantaj care va fi apreciat abia spre sfârșitul lunii, pe 29 septembrie, zi care are cu cea de
față o legătură pe linia dinamizării. Ceea ce spunem acum va fi auzit atunci. Ceea ce sădim
acum va ieși din pământ peste câteva zile. Ceea ce propunem acum va primi răspuns abia
atunci.
Dacă ar fi să interpretăm relația Saturn-Junon în afara corelațiilor, ne-am gândi că
asocierile de acum țin cont de un regim mai vechi, de obiective stabilite cu mult timp în urmă,
cu câțiva ani, poate chiar cu un deceniu. La momentul acela obiectivele stabilite au urmărit
doar prosperitatea și doar pentru a ieși dintr-un impas ca și cum această avere ar putea săi ofere celui în cauză sănătatea pe care crede că o poate cumpăra de undeva sau liniștea
pe care nu i-a oferit-o până atunci nimeni. De aceea, pentru a nu ne pierde în corelații pe
care nu vor putea fi folosite ușor, este important să rămânem în legăturile specifice acestei
decade. Acestea nu sunt singurele, există și alte corelații, atât între zile, dar și între decade,
precum și corelație între luni sau între ani, dar nu este cazul să ne pierdem în atât de multe
detalii. Ceea ce este foarte evident, adică aceste corelații între zilele unei decade, vor putea
fi folosite mult mai ușor.


0:00 sextil Mercur-Jupiter
10:30 sextil Lună-Venus
11:47 careu Venus-Axa Dragonului
17:17 trigon Lună-Jupiter
19:10 sextil Lună-Mercur
22:19 careu Venus-Saturn

Ecuația astrală a momentului aduce un mesaj pe care ar trebui să-l interpretăm cu
multă maturitate, să nu îl lăsăm să ne influențeze opiniile așa cum pare la prima vedere.
Venus, aflat în plin tranzit prin zodia Balanță, se va afla acum într-o dispunere negativă cu
Axa Dragonului, dar și cu Saturn. Este un moment foarte delicat, atât pentru convingerile
personale, pentru omul sensibil care dorește să progreseze, să se ridice deasupra celorlalți,
să arate că are ceva de demonstrat, dar și pentru conjuncturile sociale care până acum au
tot fost întârziate de anumite decizii pe care oamenii competenți sau care nu sunt pregătiți
adecvat le-au luat.
Această ecuație a zilei de 25 septembrie are și o componentă spirituală. Ea se referă
la speranța că rezolvarea problemelor de acum produce efecte pozitive în cascadă care ar
putea să modifice statutul celui în cauză, relația sa cu oamenii din jur, poate chiar să
împlinească ceea ce este integrat în denumirea generică de destin.
25 septembrie are în ziua următoare o corespondență de consolidare, ceea ce
înseamnă că multe din cele pe care le gândim acum și pe care vrem să le împlinim în timp
scurt, au nevoie de o consolidare prin reținere, prin grijă, prin tensiune, dar nu prin frică.
Există această problemă dată chiar de consolidare, așa cum ni s-a mai întâmplat de la
începutul anului și până acum și care este dată de această tendință de a alege frica drept
un element care îl ține pe om departe de un pericol. Nu, nu frica trebuie să ne țină departe
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de un pericol, ci maturitatea, discernământul, atenția. Pentru că această atracție către frică
va fi un element important pentru omul comun, corespondențele de dinamizare fac trimitere
către începutul și sfârșitul acestei decade. Și de această dată, se face un arc peste timp,
deci se încearcă depășirea unor limite impuse de religie, statut social, vârstă, pentru a obține
mai multă putere. În mod paradoxal, 25 septembrie nu ne vorbește despre putere, ci despre
împlinire ori despre ceea ce ar trebui să facem pentru a ne împlini. Doar omul superficial va
crede că având putere toate celelalte trec în planul secund. Puterea aduce și ea greutăți, la
fel ca alte trăsături ale vieții. Asta înseamnă că ar trebui să folosim toată această presiune
a momentului pentru a căuta cele mai bune soluții care, deopotrivă, să fie și cele mai simple.
Tot ceea ce se complică pe 25 septembrie va primi cât de curând, chiar spre finalul acestei
luni, o sancțiune. Dacă fapta este gravă și am ales-o știind că așa este, și pedeapsa va fi la
fel.


13:33 Luna intră în zodia Fecioară
22:52 trigon Lună-Uranus

26 septembrie este o zi de teamă. În mijlocul acestei zile Luna va trece pe zodia
Fecioară și-i va face pe oameni atenți la ceea ce au pierdut, nu la ceea ce urmează să
atingă. Doar cei care
lucrează cu energia sau care
se află implicat într-un
proces
de
cercetare
spirituală vor putea să
înțeleagă că prin mobilizare
lucrurile care nu erau
accesibile până în mijlocul
acestei luni le vor fi
accesibile doar dacă se
orientează
către
latura
practică a vieții. Astfel, 26
septembrie ar putea să
aducă anumite derapaje în
cazul oamenilor comuni,
adică un deficit de încredere
pe baza căruia multe decizii
să fie adoptate greșit și
statutul lor să aibă de suferit.
Dar nu acesta este scopul
ecuației astrale ale acestei
zile. Luna pe zodia Fecioară
îi va face acum pe oameni
mai interesați de suferința
umană, mai preocupați de
ceea ce trebuie vindecat și,
mai ales, de sacrificiu.
Corespondențele
momentului ne spun că
oamenii responsabili de acum au și o mare viziune asupra vieții. Ei nu sunt doar atenți la
limbaj, la gesturi, ce sunt atenți la cum anume trebuie modelat destinul cuiva. Consolidarea
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acestei zile se bazează mult pe experiențele pe care le vom parcurge pe 27 septembrie, în
ziua următoare, cea care aduce două unghiuri teribile ale acestei decade.
Astfel, vorbim despre o anume puritatea sufletului, despre o verticalitate morală care
a fost lăudată întotdeauna în zonele curentelor morale sau religioase, dar și în anumite
tradiții. Din această cauză, cei care nu au contact direct cu aceste curente, vor trăii momentul
fiind nostalgici, aducându-și aminte de sfaturile bunicilor, de prietenii din prima parte a vieții,
de oameni curați la suflet pe
care i-am întâlnit de-a lungul
vieții și care au dispărut în
istorie
ca
anonimi.
Momentul de față nu aduce
o reparare a unui deficit
material, deci și Luna pe
zodia Fecioară și, implicit,
relația bună cu Uranus de
pe zodia Taur, ar putea
sublinia
lucrul
acesta.
Aduce
mai
curând
îndeplinirea unei condiții
psiho-emoționale sau alte
elemente, cele care țin de
confortul material, să fie
recunoscute atunci când ne
iese în cale. Tocmai de aceea, corespondențele de dinamizare fac trimitere către prima zi
acestei decade, cea dominată de împlinirea careului Jupiter Neptun, o altă etapă a ciclului
abundenței, și spre teribila ecuația astrală a zilei anterioare. Pentru omul care înțelege și
care a fost obișnuit că de-a lungul vieții să treacă dincolo de aparență aceste corelații sunt
un mare ajutor. Nu vorbim despre suferințe pentru că nu durerea și-o atribuie, ci mai curând
vorbim despre necesitatea de a face un pas înapoi pentru că avea o viziune mult mai clară
asupra cadrului în care vom lucra începând cu luna următoare. Cei care nu privesc lipsurile
materiale ca o pedeapsă, nici nu le văd ca fiind puțin, vor fi primii care vor face acest pas
înapoi pentru că înțeleg faptul că viața înseamnă mai mult decât ni se spune aici, în această
lume limitată.


2:52 careu Mercur-Pluton
4:21 opoziție Soare-Chiron
10:44 sextil Lună-Capul Dragonului
11:47 trigon Lună-Saturn
13:28 conjuncție Lună-Junon
15:34 opoziție Lună-Lilith
16:19 opoziție Lună-Neptun
17:43 careu Lună-Jupiter
22:19 trigon Lună-Pluton

Am tot văzut de-a lungul zilelor anterioare că prima zi a acestei decade, cea dominată
de împlinirea careului Jupiter-Neptun, o altă etapă în ciclul abundență, se regăsește în multe
din conjuncturile astrale în mod direct, iar în mod indirect asupra tuturor conjuncturilor care
se consumă acum. Asta înseamnă că ecuația astrală a zilei de 27 septembrie aduce un
sentiment de vină pe care omul obișnuit ar trebui să-l investigheze cu mare atenție. Luna se
află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului, dar nu va putea media tendința Nodurilor
ceea ce nu este un avantaj. De aici înțelegem că presiunea teribilă a momentului, cea dată
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de careul Mercur-Pluton dar și de opoziția soare Chiron, aspecte care au fost vizibile și în
zilele anterioare, ne îndeamnă să luăm decizii greșite, să ne situam pe poziții eronate, să
avem atitudini conflictuale pentru că ne aducem aminte acum doar de ceea ce nu am primit,
doar de situațiile când am fost defavorizați, puși într-o lumină proastă, marginalizați. Nu totul
se rezumă la situații de genul acesta. Nu totul trebuie analizat doar pe baza umilințelor mai
vechi. Practic, presiunea aceasta vine din faptul că nu suntem în stare să lăsăm în urmă
impresiile pe care le-am avut despre situațiile pe care le-am parcurs, nu neapărat
întâmplarea în sine.
De aici înțelegem că momentul acesta ar putea să ne ducă spre decizii greșite pentru
că ne aducem aminte doar că am fost dezamăgiți, rănit sau umiliți, nu neapărat că poate
am meritat să fim pedepsiți în modul acesta. Există o presiune teribilă care îi face pe unii să
creadă că pot interpreta toate elementele prezente pe baza reminiscenției tinereții. De aici
înțelegem că amintirile pe care le vom folosi acum ca arme, ca instrument de tortura, ca
drame, ca stări sufletești, ca proiecția asupra celorlalți, pot veni și din anii din urmă, nu doar
din lunile din urmă. Toate au însă o notă comună și ea este dată de subiectivitatea celui în
cauză atunci când interpretează o situație, când este respins sau când nu primește ceea ce
a solicitat.
Pentru că ecuația astrală acestei zile face trimitere către ziua anterioară, ca o
corespondență de dinamizare, aspectul amplu al momentului va trebui să ne facă mult mai
responsabili. Poate unii nu au învățat de-a lungul vieții cum este să fie responsabili, cum
este să fie atenți, selectivi, studioși. Au ocazia acum să vadă că tensiunea momentului poate
fi soluționată doar prin genul acesta de abordare. Momentul acesta aduce un fel de final de
ciclu pentru că în seara zilei următoare se va împlinii Luna nouă, ceea ce înseamnă că nu
ne trebuie decât puțină atenție pentru a găsi traseul cel bun. Dacă preferăm însă să dam o
mai mare importanță dramelor decât judecății, să fim mai mult emoționali decât raționali,
atunci ne vom petrece ziua într-un mod neplăcut.


6:57 conjuncție Lună-Marte
13:03 Luna intră în zodia Balanță
18:41 opoziție Lună-Chiron
21:26 Lună nouă

În mijlocul acestei zile Luna va trece pe zodia Balanță și până spre seară va trebui
să treacă prin opoziția cu Chiron și prin conjuncția cu Soarele. Asta înseamnă că tot ceea
ce se întâmplă în această zi până spre seară ține de o directivă impuse de ciclul lunar care
se încheie acum. Chiar dacă Luna nouă de pe zodia Balanță este pacifistă, ne oferă
argumente în a diminua o tensiune, în a renunța la planuri de luptă, în a ne întoarce la
prieteniile mai vechi, ziua aceasta va avea o altă turnură (Aceasta este, de altfel, o altă
dovadă că una este poziția Lunii în zodie (acum în Berbec) și alta este faza ciclului pe care
îl formează cu Soarele. Pe Berbec, Luna este furtunoasă, dar în această fază, nu!). Ea
aduce reminiscențe mai vechi, temeri că aspirațiile pe care l-am avut în prima jumătate a
anului nu au fost corecte, au fost abuzive sau conflictuale, dar ne oferă șansa ca începând
cu seara acestei zile lucrurile să se schimbe. Dacă urmărim corespondențele momentului
înțelegem de ce momentul de față face trimitere către începutul acestei decade, zi dominată
de careul dintre Jupiter și Neptun, o altă etapă a ciclului abundenței. Momentul de față este
un episod trist care ne spune că pierderile mai vechi au fost un fel de pedeapsă și poate ar
trebui pe viitor să fim mult mai atenți la oamenii pe care îi avem în jur, la ceea ce le spunem,
la aspirațiile pe care le alegem. De toate aceste elemente va depinde administrarea
patrimoniului în următoarele luni. Este foarte posibil ca momentul de față să fie pentru unii
unul foarte practic, însă asta se întâmplă doar pentru că ecuația astrală a zilei de 28
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septembrie aduce și rezolvări simple, ca idei, ca impresii, nu ca răspunsuri pe linie
administrativă,
a
unor
demersuri mai
vechi. În cuvinte
mai
simple,
devenim foarte
conștienți
de
ceea ce am
cerut anterior,
de lucrurile pe
care
le-am
considerat
bune și pe o
parte din ele le
lăsăm
de
izbeliște,
le
abandonăm,
alegem să le
uităm.
Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că pentru ziua de față
corespondențele de dinamizare fac trimitere doar la presiunea zilei anterioare. Nu este deloc
ușor să treci printr-o astfel de revizuire, așa cum a fost ziua anterioară. Nu este deloc ușor
să descoperi că viziunea pe care ai avut-o asupra unui obiect nu a fost cea corectă, așa
cum am constatat în ziua anterioară. Totuși, directivele zilei anterioare au fost altele, energia
activă a acelui moment a fost orientată și către momentul de față, ca o consolidare, ceea ce
face legătura cu ea perfect justificată. Nu este justificată continuitatea pe o frică, pe o
temere, pe o limitare. Este însă justificată toată evoluția care ține de transferul unor valori
mici către un domeniu mare în ideea că acestea vor crește și se vor împlini. În felul acesta,
această Lună nouă pe zodia Balanță este foarte bună pentru cei tineri, pentru persoanele
ambițioase, pentru noile sentimente cărora dorim să le acordăm pe mai departe o mare
importanță.


2:40 sextil Venus-Jupiter
9:53 careu Lună-Axa Dragonului
11:10 careu Lună-Saturn
17:29 sextil Lună-Jupiter
18:40 conjuncție Lună-Venus
21:40 careu Lună-Pluton

Ceea ce ni se întâmplă în această zi nu trebuie extins către alte domenii, către alte
sectoare ale vieții, ci ar trebui lăsat acolo unde se exprimă cel mai bine. Corespondențele
acestei zile ne vorbesc despre faptul că dinamizarea momentului se face prin intermediul
ecuației astrale aferentă zilei de 21 septembrie, cea care a fost invocată de multe ori în
observațiile inserate celorlalte zile. Consolidarea arată că zilele de 23 și, respectiv, 24
septembrie, adică începutul tranzitului Soarelui prin zodia Balanță, Dar și împlinirea unor
unghiuri foarte frumoase care țin de toleranță, înțelegere și progres, devin pentru momentul
de față o corelație de consolidare. În cuvinte mai simple, nu ne folosește la nimic dacă
utilizăm avantajele momentului pentru a obține mai mult. Sextilul Venus Jupiter care ne
poate favoriza să obținem mai mult nu ne ajută însă să ne echilibram destinul, viața, relațiile
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cu ceilalți, cine oferă doar un confort mult mai bun decât cel obținut în zilele anterioare. Dacă
ținem cont de aceste corespondență traseul sinuos al acestei decade va deveni mult mai
clar. Vom înțelege de ce trebuie să facem anumite lucruri, de ce se impun anumite reacții,
de ce avem nevoie de unele interpretări, altele decât cele care au fost abordate în prima
jumătate a anului.
În ansamblu, ziua aceasta ne aduce o problemă de adaptare așa cum nu s-a mai
întâmplat de-a lungul lunii septembrie. Cei care au încredere că mesajele care vin prin
intermediul prietenilor, prin intermediul oamenilor pe care îi îndrăgesc, îi apreciază sau îi
iubesc, sunt cele potrivite reușesc să își valorifice potențialul pe care îl au într-o direcție
foarte constructivă. Ei nu devin sclavii idealurilor celorlalți, ci pur și simplu evoluează
lăsându-se ajutați de cei pe care iubesc.
De partea cealaltă, vorbim de oameni insensibili, care găsesc întotdeauna în
persoanele din jur niște ființe vinovate de faptul că lor nu le merge bine, ei nu sunt la nivelul
adecvat, nu au tot ceea ce le trebuie, nu sunt apreciați. Ecuația astrală a zilei de 29
septembrie nu susține astfel de obsesii, dar ne avertizează că sunt câteva unghiuri care ar
putea să-i facă pe unii să cadă în această patima emoțiilor negative. Chiar dacă Luna va
trece în această zi prin câteva unghiuri negative, momentul de față excelează prin finețe,
prin rafinament, prin delicatețe, prin frumusețe a cuvântului, adevărului care va rămâne mult
timp în conștiința individuală. Dacă ne permitem să reacționăm pe baza acestor impulsuri
atunci vom fi și posesorii unor evenimente personale pe care să le așezăm într-o arhivă
proprie și la care să apelăm de fiecare dată când mi se pare că nu suntem buni, simpli,
profunzi.


5:08 conjuncție Lună-Mercur
12:46 Luna intră în zodia Scorpion
21:56 opoziție Lună-Uranus

Ultima zi a acestei decade este o zi de putere. Luna va trece în mijlocul zilei pe zodia
Scorpion, nu înainte de a împlini o conjuncție cu Mercur. Spre seară, va trece prin opoziția
cu Uranus retrograd de pe zodia taur și ne va distrage atenția pe detalii, pe lucrurile bune,
pe progrese ori pe toleranță. De aici înțelegem că toate lucrurile bune pe care le-am
acumulat de-a lungul acestei decade vor fi un fel de platoșă, un fel de scut la care trebuie
să apelăm cu toată încrederea. Nimic din ceea ce se întâmplă pe 30 septembrie nu trebuie
privit doar prin prisma întâmplării ca atare, ci trebuie raportat la un cadru mult mai larg,
trebuie încadrat într-o structură specifică ori raportat la un exemplu similar. Orice faptă
specifică momentului cere o astfel de raportare altfel implicațiile sale sunt majore.
Corespondențele de consolidare ale acestei zile sunt date de zilele de 23 și,
respectiv, 25 septembrie, ceea ce amplifică nota momentului. Cu toate acestea, binele care
a fost acumulat până acum nu poate fi atât de ușor șters cu buretele. Chiar dacă începutul
tranzitului Soarelui pe zodia Balanță, adică ziua de 23 septembrie a adus o anumită presiune
prin responsabilizare, iar ziua de 25 septembrie a adus o presiune prin teama că lipsurile
vor fi de durată, nu înseamnă că momentul de față cere o consolidare pe o asemenea
conștientizare. În prezent ni se cere să privim cu un oarecare spirit critic spre aceste zile
pentru a nu repeta greșelile de atunci. În plus, acum avem capacitatea de a înțelege că
lucrurile acelea au fost la momentul respectiv interpretate într-un mod subiectiv sau poate
chiar greșit. Consolidarea la asta se referă. Pentru că ziua de 23 septembrie este și una de
dinamizare, i se cere să avem încredere mai mare în noile relații, în oamenii de lângă noi,
în lucrurile pe care le-am aflat în ultima perioadă, nu pentru că acestea ar fi complet noi, ci
pentru că ele sunt expresia unor episoade de transformare pe care este posibil să nu le fi
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observat la momentul respectiv. Citind răspunsul, dar înțelegem și ce anume l-a generat,
adică transformarea cu pricina.
Astfel, avem ocazia prin decizii responsabile să evităm un traseu negativ doar pentru
că ni s-a părut la un moment dat că acesta este unul minor și nu merită atenția cuvenită. De
asemenea, vom vedea mult mai clar ce anume ni se permite și, în funcție de această
permisivitate, înțelegem și care sunt privilegiile ce ne sunt oferite de ceilalți. Prin aceste
privilegii putem deduce și ce înseamnă pentru ei. Acest fir logic este accesibil tuturor celor
interesați să treacă dincolo de aparență, să vadă mai mult decât li se spune sau decât se
vede.
A treia decadă a lunii septembrie a însemnat pentru mulți un episod de
responsabilizare. Corespondențele care există între zile au accentuat ecuația astrală care
s-a consumat pe 21 septembrie ca fiind una reprezentativă, un veritabil factor de echilibru
pentru ceea ce s-a consumat după. În realitate, echilibrul impus de ziua de 21 septembrie
este unul foarte delicat. Suntem într-o lună în care segmentarea face trimitere la greșeli
vechi. Mulțumirea că unele lucruri au fost reparate acum s-ar putea să nu fie suficientă, chiar
dacă este confortabilă. Asta înseamnă că ni se permite să ne eliberăm de anumite
condiționări, să fim mai puternici sau mai sigur pe ceea ce știm să facem, pe un patrimoniu,
dar condiția majoră să nu se schimbe deocamdată. Cel lucid va observa lucrul acesta, îl va
conștientiza și, pe alocuri, va înțelege și de ce lucrurile sunt așezate de o așa Manieră. Va
putea însă să treacă dincolo de aparență și să accepte că nu poți schimba totul cu câteva
momente bune sau avantajoase.
Astfel, luna septembrie se încheie într-un ton furtunos. Faptul că ultima decadă a
scos în evidență necesitatea de a ne revizui opinia față de patrimoniu, avere, bunuri sau
succes nu ne ajută prea mult. S-ar putea ca decada următoare, cea care aduce reinventarea
adversarului, să ne ofere provocări pe care să le valorificăm mult mai bine. Deocamdată
această lună ne-a arătat că orice intenție de a schimba ceva rău în bine se bazează pe un
program mai vechi ceea ce duce la o segmentare mai veche. Unii vor dori să creadă că
realizările de acum sunt la fel de importante precum a fost cele din în anterioare. Nu, ele nu
sunt. Vor fi cu adevărat mai importante decât cele obținute în lunile din urmă dacă se vor
menține și după provocările lunii octombrie.
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FRUNZELE BUNE SE RUP SINGURE.
REINVENTAREA ADVERSARULUI
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Luna octombrie ne aduce în fața unor evenimente foarte frumoase, foarte plăcute,
unele dintre ele chiar minunate care ne vor bucura această ultimă etapă a anului 2019.
Desigur, unele lucruri vor fi puțin cam delicate pentru că vor duce mai departe această notă
revendicativă. Vor fi persoane care se vor întoarce la dramele tinereților, deci și explicațiile
pe care le dau ar putea să îl facă pe cel care aude să judece, să evalueze sau să critice
doar ceea ce s-a consumat în prima jumătate a anului. Relațiile bune care există între
decade ale acestei luni sunt cu începutul anului, ceea ce înseamnă că momentul de față ne
poate ajuta, dacă dăm dovadă de suficient de multă determinare, de atenție și respect, să
trecem peste aceste obsesii, peste aceste drame ciudate și să ne oprim, așa cum cred
ceilalți că de fapt se întâmplă, la episoadele pe care l-am parcurs la începutul anului. De aici
înțelegem că ne vine din luna septembrie o anume lăcomie, cea care ne va convinge că
putem merge mult mai departe în trecut, putem ajunge în locuri în care nu am ajuns de-a
lungul acestui an. Deviza lunii ne vorbește despre frunzele bune care se rup singure, deci
despre o formă de abandon, de renunțare. Oamenii buni ies dintr-un context negativ,
cedează, se despart de ființele conflictuale, abandonează un demers pe care l-am
considerat până acum ca fiind toxic. Chiar dacă ei par lași și vor fi judecați puțin cam aspru
de cei din jur, desprinderea în sine îi protejează de ceea ce intuiesc sau cred că li se va
întâmpla în următoarele două luni.
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Decada I (1-10 octombrie 2019)
Parașută. Eforturi sterile. Sunt favorizați cei slabi. Subiectivitatea
este importantă. Acceptăm ceea ce este fals. Există o presiune pe
care o ignorăm. Obiceiurile nu sunt bune. Tinerețea ne
avantajează. Relațiile sociale sunt favorizate de perspectiva
încheierii unor asocieri.

DECADA NR. 28
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

28

1-10 octombrie

Reper negativ

5

11-20 februarie

OCTOMBRIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
6, 7, 9
1
2, 3, 5, 8
1, 8
2
5, 9
1, 5, 6
3
5
4
6
1, 2, 3, 10
5
3
4, 7, 8
6
1, 3, 8
7
1, 6, 9
1, 6
8
2, 6
2, 7
9
1
10
5

Să iau decizii categorice într-un timp foarte scurt. Surmenaj. Teamă de sancțiune. Se de
motivează intenția bună au unui om profund. Ceea ce este ușor de realizat este elogiat. Ceea ce se
obține foarte greu este marginalizat. Aspectul superficial al vieții devine foarte important. Înșelătorie.
Griji față de o conspirație. Răbdare în fața problemelor. Situația se înrăutățește dacă ne precipităm.
Speranțe false. Speranța într-o viață mai bună. Suntem îndrăzneț, dar ineficienți. O problemă este
rezolvată prin mai multe posibilități. Contrariile se atrag. Interes pentru putere. Obstacolele nu dispar.
Dreptatea face referire la valori spirituale. Nervozitatea ne învață să trăim frumos. Întreprindem
cercetări dificile care ne consolidează maturitatea, rezistența la efort, seriozitatea. Schimbări în planul
comunicării. Lucrurile se pot schimba frumos dacă înțelegem natura reală a problemei. Nerăbdare.
Ușoară iritare în fața unui dezavantaj. Expansiune. Nu suntem încă pregătiți pentru o experiență
psihologică. Omul slab vorbește prea mult. Tensiune. Păcatele tinereților ne ajung din urmă. Emoțiile
ne conduc, dar nu dorim să recunoaștem lucrul acesta. Cel puternic este și aspru. Lipsă de concentrare.
Atenția este condiționată de avantajele obținute prin acțiuni nonconformiste. Descoperiri ciudate.
Oamenii sunt condamnați fără să fie judecați. Complicații de natură metabolică. Lecțiile de viață sunt
importante. Dorim ca asocierile în care ne implicăm să ne satisfacă din punct de vedere sentimental.
Lipsa de respect este elogiată. Oamenii se ceartă din nimic. Prea multă instabilitate. Atacuri
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neașteptate din partea oamenilor slabi. Nesiguranță. Limbaj agresiv. Curaj în abordarea unor metode
noi sau în combaterea unei decepții. Apartenența la un grup care nu face cinste nimănui. Descoperii
ciudate. Vorbirea, exprimarea, retorica ne scoate din multe încurcături. Ceea ce este ascendent ne
luminează, curăță sufletul, ne face să fim mai puternici. Găsim soluții bune împotriva unor slăbiciuni.
Puterea primește acum explicații noi. Poveștile de viață nu mai sunt interesante. Ne întoarcem la
experiențe mai bune. Oameni competenți se ridică deasupra celorlalți. Experiența dobândită în cadrul
familiei este mult mai importantă. Situația socială se clarifică prin raportarea la studio, la diplome, la
certificarea de competențe. Se discuta în termeni mai puțin plăcuți despre o experiență. Este nevoie
de o schimbare rapidă. Reforma vine prin acceptarea noului. Aspectul distructiv nu ne mai sperie.
Personalitatea complexă este atractivă. Familiaritate. Suntem puternici dacă până acum am fost
harnici.

Prima decadă a lunii octombrie face trimitere, prin reperele pozitive, spre prima
decadă a lunii martie, cea care adus întoarcerea planetei Uranus pe zodia Taur, dar și
împlinirea unui aspect foarte bun între Marte și Neptun. La momentul acela am fost marcați
de întâmplări misterioase, am fost încurajați să luăm decizii delicate, iar succesul pe care lam obținut nu ni s-a părut foarte special tocmai pentru că se baza pe un episod ce s-a
consumat în prima decadă a lunii februarie. La momentul acela, așadar, durerea a fost un
semn bun, cel puțin așa vom considera în momentul acesta. Această primă decadă a lunii
octombrie are ca reper negativ ceea ce se va întâmpla în mijlocul lunii decembrie, atunci
când Chiron își va reveni la mersul direct după o lungă retrogradare. Decada de mijloc a
lunii decembrie ne pune în fața unor greșeli pe care le vom judeca altfel, ca pe niște erori,
ca pe o formă de decădere, ca și cum am fi constrânși să trecem doar prin situații
conflictuale. În realitate, multitudinea aspectelor pe care le parcurgem acum, la începutul
lunii octombrie, ne ajută să anticipăm că episoadele nefericite din mijlocul lunii decembrie
sunt doar rezultatul unei agitații generale. Fiecare vrea să obțină mai mult, nu neapărat la
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modul general, cât pentru sine, tocmai de aceea riscul de a greși cu gândul, cu vorba sau
cu fapta este unul foarte mare. Decada pe care o parcurgem acum este una care ne poate
favoriza asocieri noi doar dacă le finalizăm pe cele vechi cu care nu ne-am împăcat
niciodată. Așadar, este vorba aici despre puțin curaj, adică de mai mult curaj decât am
dovedit în ultimele luni.


3:16 conjuncție Neptun-Lilith
7:17 careu Venus-Pluton
10:13 trigon Lună-Capul Dragonului
11:48 sextil Lună-Saturn
15:08 opoziție Junon-Neptun
16:17 trigon Lună-Neptun
16:19 sextil Lună-Junon
16:24 trigon Lună-Lilith
20:28 opoziție Junon-Lilith
22:45 sextil Lună-Pluton

Prima zi a lunii octombrie ne pune în fața unor situații astrale speciale. Înainte de
răsăritul Soarelui, Neptun va trece prin conjuncția cu Luna neagră apoi, la puțin timp, Venus
va împlini careul cu Pluton. Aspectul acesta este unul foarte important pentru ceea ce avem
de făcut de-a lungul acestei luni
pentru că ne vorbește despre decizii
pe care le-am amânat, pe care leam refuzat, despre soluții asupra
cărora nu ne-am îndreptat atenția în
ultima perioadă. Relațiile acestea
negative, sunt nu fel de pedeapsă
pe care cel în cauză ar trebuie să șio însușească ca și cum ar
recunoaște, ca și cum ar fi de acord
cu această penitență ce îi este
atribuită. Vom vedea, pe mai târziu,
că lucrurile acestea nu sunt chiar
atât de categorice, că prima zi a lunii
octombrie nu are doar aceste
conotații negative, ci ne obosește
doar cu asocieri de proastă factură,
cu întâlniri care nu duc nicăieri, cu
rememorări
care
ne
tulbură
conștiința.
Deși
elementele
individuale au acum o relație
încordată cu elementele colective,
zona aceasta nu ne duce spre
înșelăciune decât dacă acum am
activat în acest registru. Elementele
speciale de patrimoniu pe care le
avem la dispoziție în momentul de
față ne ajută să înțelegem că
lucrurile complicate nu trebuie privite prin eșecurile personale, ci doar prin mesajele
colective care ne spun ce este bine și ce este rău. Dacă ne pierdem cu firea, dacă rămânem
în urmă, dacă nu înțelegem rolul și rostul asocierilor, atunci schema aceasta a primei zile a
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lunii octombrie nu poate fi una foarte bună. De aceea, gândul de față ne duce către o
înțelegere secretă, către asocieri pe care altădată le-am fi refuzat într-un mod categoric, dar
pe care acum le abordăm cu toată încrederea. Este adevărat, momentul de față ne pune în
fața unui moment de tristețe pe care ar trebui să-l gestionăm așa cum se cuvine, așa cum
am înțeles în lunile din urmă. Relațiile proaste ale planetelor colective cu planetele
individuale, ne ajută în momentul de față să înțelegem că grupurile de interese nu au față
de mesajul individual o finalitate bună. Toate elementele negative ne duc spre o precipitare
care se transformă într-o mare revoltă după 4 octombrie.
Corespondențele de dinamizare, cele care vin în contrast cu cele de consolidare, ne
îndeamnă să ne gândim la o formă de performanță care ne oferă cele mai bune soluții. Nu
se știe dacă momentul de față ar putea să aducă soluțiile pe care ni le dorim. Se știe însă
că presiunea momentului ne arată că mesajele în care credem sunt un fel de înșelăciune.


12:52 sextil Lună-Marte
14:50 Luna intră în zodia Săgetător
20:41 trigon Lună-Chiron

În mijlocul acestei zile Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Scorpion și, trecând
pe zodia Săgetător, îi va face pe oameni să creadă mai mult în faptele bune, să fie mai siguri
pe ceea ce au de transmis și să se poată bucura de ceea ce obțin, ca și cum acestea sunt
cu adevărat elemente de performanță. În prima parte a zilei schema astrală ne vorbește
despre false convingeri, dar acestea nu vin de la sine, ci prin argumentele zilei anterioare,
prin presiunea pe care grupul de apartenență o pune asupra individului pe motiv că acesta
nu și-a îndeplinit anumite sarcini, nu se ridică la nivelul așteptărilor, nu este bun de nimic.
După ce Luna va trece pe zodia Săgetător și psihologia comportamentală se va modifica,
adică oamenii vor deveni puțin mai comunicativi, vor izola problemele care țin de patrimoniu
pe motiv că acestea nu se pot soluționa într-un timp foarte scurt. Vorbim, așadar, despre o
speranță de redresare ca și cum aceasta este o condiție absolut esențială pentru ca întregul
să nu se zdruncine mai tare, pentru ca sănătatea să nu fie mai afectată decât a fost în ultima
perioadă. 2 octombrie este o zi de expresivitate, dar și una de atenție pentru că dinamismul
momentului face trimitere către două momente absolut speciale ale acestei decade, zilele
de 5 și de 9 octombrie, atunci când Luna se va afla pe zodiile Capricorn și, respectiv, Pești.
Așadar, dacă prin legăturile pe care corespondențele de consolidare ale zilei de 2 octombrie,
adică zilele de 1 și 8 octombrie, suntem îndemnați să ne exprimăm, să ne spunem punctul
de vedere fără să ținem cont de riscuri sau de consecințe, dinamismul momentului vine cu
un mesaj opus, acela de a fi cu măsură, atenți la ceea ce ar trebui să facem și să împlinim
conform promisiunilor, dar neapărat respectând un anumit cod etic, moral, educațional.
O altă problemă importantă a acestei zile este cea dată de conștiința curată. Mulți
oameni cred că atunci când se află în fața unor contrarii pot să încalce anumite reguli fără
consecințe, motivând că sunt constrânși de situație să procedeze așa. Da, desigur, în luptă
sunt permise și încălcări ale unor reguli de moralitate cu scopul de a proteja o moralitate
mai mare, pentru că numai modul acesta statutul sau valorile morale pot supraviețui. În
momentul de față cedăm prea ușor în fața unei presiuni și refuzăm prea simplu o
argumentare. Contextul astral de acum arată că nu suntem ajutați de ceea ce ni s-a
întâmplat pentru ca lucrul acesta să nu se întâmple. Răul pe care îl producem va fi văzut
abia în mijlocul lunii următoare, iar binele pe care credem că-l facem a venit spre noi prin tot
felul de mesaje confuze în mijlocul lunii februarie. De aici și caracterul delicat al acestui
moment. Așadar, avem nevoie să fim cuprinzători în a respecta aceste reguli morale, să nu
considerăm că tentațiile sunt oportunități și nu trebuie să le ratăm, iar dacă un personaj care
de curând a îndeplinit un rol negativ se prezintă acum într-un ton foarte agreabil ar trebui să
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ne atragă atenția mai mult decât toate celelalte semne că suntem într-un moment de mare
încercare. Oamenii nu se schimbă peste noapte, dar, chiar și lent, nu se schimbă fără
anumite semne. Dacă în ultima perioadă semnele schimbării în cazul acestor persoane care
devin acum protectori, sfătuitor, nu au fost văzute, înseamnă că ei nu sunt decât niște lupi
îmbrăcați în piele de oaie.


7:47 sextil Lună-Soare
9:40 Pluton revine la mersul direct
11:16 Mercur intră în zodia Scorpion
20:17 careu Lună-Neptun
20:57 careu Lună-Lilith
22:05 careu Lună-Junon
23:40 conjuncție Lună-Jupiter

Momentul de față aduce un eveniment astral foarte important pentru luna în curs.
Pluton, în dimineața acestei zile, își revine la mersul direct după câteva luni de retrogradare.
El și-a început această retrogradare în ultima decadă a lunii aprilie, decadă care are cu cea
de față o legătură negativă directă (reper negativ). În mijlocul lui februarie ne-am temut că
anumite întâmplări vor lua o turnură negativă și lucrul acesta a fost confirmat pe finalul lunii
aprilie sau la câteva decade după, iar lucrul acesta ne va fi foarte clar în momentul de față.
Orice formă de retrospectivă, de întoarcere către momentul acela este legat de un fel de
interacțiune, de păcat, de compromis pe care l-am interpretat greșit și care a produs deja
efecte. La momentul acela, Pluton devenea foarte prezent prin iminenta sa retrogradare.
Acum, își propune să medieze opoziția de pe axa Fecioară-Pești, cea care se realizează
între Junon și conjuncția Neptun-Luna neagră. Patimile de atunci cer acum fapte bune,
ispășire, sacrificiu. Dacă pornim în aceste demersuri cu gândul că trebuie să compensăm
greșelile de atunci cu un plus de fapte bune de acum nu facem decât să amplificăm și mai
mult eroarea din trecut. Medierea pe care Pluton o face acum are ca scop temperarea
efectelor produse de alegerile greșite, nu răscumpărarea lor. Astfel, o condiție importantă în
această mediere este acceptarea acestor erori, recunoașterea lor, înțelegerea acestora ca
și cum sunt semne de evoluție, de înțelegere și de compensare a unei greutăți sufletești, nu
de răscumpărare a lor. Unii vor urmări atenți ceea ce se întâmpla acum pentru a-și impune
propria dreptate, iar de lucrul acesta se vor folosi oamenii care trăiesc în permanență cu un
conflict în suflet. Oricât de mult ar rezolva, se dovedesc a fi atât de inventivi încât în locul lor
pun alte probleme. Corespondențele de consolidare, cele care merg spre zilele de 1, 5 și 6
octombrie, accentuează această notă conflictuală prin sentimentul de vină, dar și printr-o
formă de revoltă împotriva propriului destin pe motiv că acesta nu ne oferă ceea ce avem
nevoie. În plus, ziua de 5 octombrie, cea care aduce trecerea Lunii peste Coada Dragonului,
dar și câteva unghiuri frumoase, ne ajută să scăpăm de ceea ce ne amplifica acest
sentiment de slăbiciune. Cu alte cuvinte, se impune în momentul de față un schimb de
experiență foarte bun, dar nu unul în afara acestei ținte, pentru eliberarea de sentimentul de
vină.
Faptul că Luna din Săgetător devine acum un fel de focar în raport cu opozițiile care
apar pe axa Fecioară-Pești poate fi interpretat ca un semn de conștientizare, de încurajare,
de acceptare a faptului că este nevoie de mai multă cercetare, de mai multe informații, să
acceptăm că situația pe care o avem a fost lucrată, am muncit pentru a ajunge aici, indiferent
că poziția este bună sau rea, iar dacă vrem ca lucrurile să se schimbe în bine avem nevoie
ca tensiunile care sunt acum foarte vizibile să nu fie duse mai departe. Nu știm dacă în locul
lor nu vom pune alte tensiuni, dar în momentul de față știm sigur că aceste tensiuni nu pot
fi duse mai departe fără consecințe mai grave decât cele pe care le parcurgem acum. Este
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posibil ca unele din cercetările pe care le vom face acum să fie dificile, iar lucrul acesta se
întâmplă pentru că trăim în trecut, nu ne detașăm de calitatea episoadelor care s-au
consumat în mijlocul lui februarie sau pe finalul lunii aprilie. Putem simplifica lucrurile dacă
judecăm situațiile de acum prin calitatea pe care o au în momentul de față. Orice trimitere
către trecut înseamnă implicarea deciziilor de acord cu ceea ce s-a întâmplat atunci.
Corespondențele dintre zile ne spun că nu ne ajută această fuziune.


7:21 Marte intră în zodia Balanță
10:40 sextil Lună-Venus
20:45 Luna intră în zodia Capricorn
21:27 careu Lună-Marte

În dimineața acestei zile Marte va trece pe zodia Balanță și ne va pune în fața unor
situații pe care unii le vor considera destul de neplăcute. Conform relațiilor dintre decade,
situațiile acestea neplăcute își au o rădăcină în mijlocul lunii februarie, însă la momentul
acela am considerat că alegerile pe
care le facem sunt bune. Ele sunt bune
și acum, însă peste noapte ne-am
schimbat opinia. Vom vedea că spre
sfârșitul acestei decade vom reveni la
gânduri mai bune și ne vom întoarce
această atitudine considerând că până
la urmă mijlocul lunii februarie este un
reper pozitiv pentru ceea ce ni se
întâmplă acum. În momentul de față
ne revoltăm, suntem împotriva
celorlalți, împotriva tuturor, devenim
justițiari, avem opinii despre orice, știm
care este mersul lucrurilor și nu ne
sfiim să ne și exprimăm în felul acesta.
În privința corespondențelor, 4
octombrie nu are consolidare, deci
impulsurile acestea se vor exprima ca
atare, puternice, în consonanță cu ziua
de 6 octombrie, cea care este pentru
momentul de față o corespondență de
dinamizare,
prin
drame,
prin
nemulțumire, prin excese. Lucrurile
acestea nu trebuie să rămână în
conștiința individuală ca elemente
reprezentative, nu avem de ce să
considerăm că lucrurile frumoase pe
care le schimbăm se transformă în
lucruri urâte perene.
În seara acestei zile Luna va
trece pe zodia Capricorn și va împlini
destul de repede un careu cu Marte intrat de dimineață pe zodia Balanță. Există o ușoară
iritare, dar ne liniștim spre seară, când observăm că o parte din judecățile emise nu au fost
corecte, că am greșit prin ton sau prin opinie, că am rămas cu un gust amar în urma unor
discuții pe care le-am avut cu oameni despre care, până în momentul de față, am fost
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convinși că nu au ce să ne reproșeze. Ceea ce este evident din ceea ce ni s-a întâmplat dea lungul acestei zile va avea asupra zilei următoare un ecou interesant. Mâine ne vom
comporta ca și cum ziua de față a lipsit, dar lucrurile vor fi reînviate pe 6 octombrie, când
ziua de față devine o corespondență de consolidare alături de altele.
Marte pe zodia Balanță este revendicativ. Deși oamenii vor considera că lupta lor
este pentru binele comun, nemulțumirile lor sunt formulate pe baza experiențelor personale
marcate de abuzurile pe care vor să le acuze/răzbune ori să le vindece. Se trece astfel întro etapă de proiecție și se lasă în urmă o etapă de umilință, de muncă și de sacrificiu. Dacă
nu privim spre situațiile acestea prin iritare, dacă nu considerăm că dezavantajele mai vechi
sunt cele care ne motivează acțiunile de acum vom putea fi obiectivi, așa cum, într-o
interpretare standard, poate fi această poziție a lui Marte pe zodia Balanță. Din nefericire,
iritarea îi face pe oameni să fie mult prea subiectivi, iar puterea care vine din obiectivitatea
potențială impusă de această poziție astrală mult prea îndrăzneață și să considere că dacă
pot, trebuie să și facă.


0:52 sextil Lună-Mercur
2:56 careu Lună-Chiron
7:11 trigon Lună-Uranus
19:50 Primul pătrar
21:10 conjuncție Lună-Coada Dragonului
23:39 conjuncție Lună-Saturn

Momentul de față ne aduce în fața unor decizii foarte bune. 5 octombrie are șansa
de a deveni una dintre cele mai bune și mai frumoase zile ale lunii de față. Corespondențele
de consolidare fac trimitere către primele trei zile, dar și către ultima zi a acestei decade, iar
cele de dinamizare către ziua de 3 octombrie. De aici înțelegem că schema astrală a zilei
de 3 octombrie, cea care se regăsește în ambele direcții, poartă o sarcină foarte mare.
Revenirea lui Pluton la mersul direct, adică legătura care se realizează între mijlocul lunii
februarie, finalul lunii aprilie și momentul de față este semnul că ne ajută mult un moment
de expansiune, ne ajută mult să înțelegem că a deveni mai puternic nu înseamnă a fi și
dominator, încărcat de răspundere ori de păcate. Este adevărat, în anumite situații lucrurile
acestea pot fi integrate unui scop nobil, dar în momentul de față situația cere eliberarea de
această presiune, pentru a ne bucura mai mult de concentrare, de daruri frumoase, de
susținere. Dacă în prima parte a zilei Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Capricorn ne
spune, prin unghiurile pe care le împlinește, că responsabilitatea este un fel de pedeapsă și
nu ne putem sustrage, spre seară, când ea va trece prin conjuncția cu Saturn, dar și prin
Coada Dragonului, semnele acestea abuzive se răresc și înțelegem că dacă suferim o
facem pentru că am greșit în mod intenționat, nu pentru că așa consideră cineva. În cuvinte
mai simple, dacă prima parte a zilei ne vorbește despre interiorizare, asumarea răspunderii
unor fapte sau chiar a da de la sine pentru a compensa o greșeală ce ne este imputată, spre
seară ne luminăm și vedem că nu toate lucrurile acestea sunt așa cum au fost povestite.
A privi aceste unghiuri astrale prin prisma corespondențelor dintre zile înseamnă a
găsi cea mai bună soluție pentru a scăpa de o tensiune. Momentul acesta, chiar dacă aduce
unghiuri negative, ne poate ajuta să înțelegem sursa apăsării sufletești, schema pe care o
folosim pentru a interpreta greșit anumite situații, pentru a ajunge la concluzii greșite și
pentru a deveni vulnerabili în fața celor care acuză foarte ușor. De aceea, omul slab va vorbi
foarte mult în ideea că doar așa va compensa ceva din greșelile pe care le-a făcut și pe care
nu și le poate trece cu vederea, nu și le poate ierta. Așadar, este nevoie pe 5 octombrie de
atenție, de înțelegere și de toleranță față de propria persoană pentru că a fi în armonie cu
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sine și a nu fi de acord cu procesul acesta de poluare psiho-emoțională activ în momentul
de față.


4:28 sextil Lună-Neptun
5:50 sextil Lună-Lilith
8:31 trigon Lună-Junon
12:10 careu Soare-Capul Dragonului
12:18 conjuncție Lună-Pluton

În mijlocul acestei zile Soarele va definitiva careul cu Axa Dragonului pe care îl
formează de ceva vreme și, la puțin timp, Luna va trebui să treacă prin conjuncția cu Pluton.
Celelalte unghiuri pe care le formează Luna fac trimitere la ideea de patrimoniu, la cea de
administrare a bunului propriu în consonanță cu noile descoperiri. De aici înțelegem că
informațiile care au venit spre noi în ultima perioadă sunt de o importanță majoră, adevărate
lecții de viață, adevărate forțe ale
destinului la care nu trebuie să
renunțăm acum doar pentru că
trebuie să trecem prin anumite
probleme personale. În afară de
trigonul Lună-Junon, aspect care
face trimitere la anumite episoade,
nu neapărat istorice, nu neapărat
referitoare la grupul de apartenență,
cât referitoare la relația individului cu
grupul din care face parte, toate
celelalte unghiuri care se împlinesc
acum fac trimitere la o dimensiune
personală. La fel se întâmplă și cu
corespondențele acestei zile, atât cu
cele de consolidare, dar și cu cele
de dinamizare. Vorbim, așadar,
despre reacții dure pe care le
regretăm tocmai pentru că ne
întâlnim acum cu o formă de conflict
social despre care nu am avut până
acum nici cea mai vagă idee. Omul
superficial va fi recalcitrant, va avea
reacții prea rapide, prea dure, va
încerca să medieze un conflict prin
acțiuni brutale, fără să asculte
opiniile celor implicați, fără să
acorde credibilitate nici unei părți.
În cuvinte mai simple,
elementele acestea care ne
îndeamnă către consolidare devin
veritabile pietre de moară pentru demersurile viitoare, adică cei care se vor lăsa implicați în
aceste tipuri de acțiuni nu vor mai avea ocazia să se liniștească. Chiar și dacă se află la
mare distanță de un personaj toxic, se ceartă în continuare cu el în gând, îl poartă că
amprentă, ca memorie peste tot.
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Din fericire, corespondențele de dinamizare ne oferă, prin însemnătatea pe care o au
pentru decada în curs zilele de 1 și 3 octombrie, șansa de a înțelege contextul general și,
prin această viziune da ansamblu să fim mai încrezători că deciziile bune rămân în
continuare bune dacă le hrănim așa, nu dacă le lăsăm să fie simple întâmplări. Ziua de 8
octombrie, cea care aduce, în cea mai mare parte însă, trecerea planetei Venus pe ultimul
grad al zodiei Balanță și apoi inițierea tranzitului prin zodia Scorpion, va avea asupra
conștiinței omului sensibil un impact mai puțin plăcut. Ea va invoca motivul unei investigații
severe pentru că justiția nu a fost înfăptuită, dreptatea nu este de partea celui corect, s-a
produs o ilegalitate. Vom vedea că la momentul respectiv vibrația zilei de 8 octombrie este
interpretată altfel. Acum, din teamă ori din superficialitate, mulți vor considera Că așa trebuie
interpretată situația care ne așteaptă. Careul Soarelui la Axa Dragonului, dincolo de aceste
corelații care ne încurajează să ne sperie, poate fi folosit și ca un aspect eliberator. Nu ne
folosește la nimic dacă suntem în continuare revoltați pe faptul că nu am fost iertați, înțeleși
sau nu am fost tratați pe picior de egalitate cu cei din jur. Astfel, doar un om călit în încercări
similare va renunța acum la adevărul foarte evident cu care ar putea să lovească în ceilalți
pe motiv că nerecunoașterea sa este o veritabilă insultă.


2:26 careu Lună-Venus
6:01 careu Jupiter-Junon
6:44 Luna intră în zodia Vărsător
9:19 opoziție Mercur-Uranus
10:45 trigon Lună-Marte
13:05 sextil Lună-Chiron
17:33 careu Lună-Uranus
18:37 careu Lună-Mercur
22:06 careu Soare-Saturn

7 octombrie este o zi de soluție. Chiar dacă Jupiter și Junon se află acum într-o relație
proastă, așa cum a fost și de la începutul acestei decade până în momentul de față, la fel
cum se întâmplă și cu alte unghiuri negative ale acestei zile, nu trebuie să ne descurajăm,
nu totul poate fi judecat acum după limbajul agresiv, după lipsuri sau după hotărârile
categorice. Luna va trece în dimineața acestei zile pe zodia Vărsător și împlinirea unui careu
cu Uranus ar putea să aducă înapoi o parte a zilei o ușoară nesiguranță. Nici acesta nu este
un element negativ pentru că toate aceste lucruri apăsătoare nu rămân. 7 octombrie nu are
o corespondență de consolidare, dar are în zilele de 1, 6 și 9 octombrie corespondențe de
dinamizare. De aceea considerăm că problema momentului va primi un sens constructiv.
Unii vor căuta să își reformuleze nevoile în ideea că vor intra într-o schemă frumoasă,
liniștită, constructivă. Minciunile pe care le-au spus în prima parte a acestei decade se vor
răzbuna, nu doar acum (de altfel, ele au fost vizibile și în ziua anterioară, cea care a fost
destul de generoasă la capitolul corespondențe de consolidare). Este adevărat, opoziția
Mercur-Uranus, tocmai pentru că Uranus este retrograd, aduce atât o lipsă de respect, dar
și hotărâri luate prea repede. Cei care vor solicita un ajutor financiar și greșesc, nu aleg
persoanele potrivite sau structurile sociale ce ar putea să ducă la îndeplinire această
solicitare se vor lovi de un zid, de refuzul categoric, de oameni care folosesc în mod corect
limbajul, de amenințări. De aceea, 7 octombrie nu este o zi bună pentru a face acest lucru,
nu este o zi bună pentru a îndrăzni în direcția indicată. Pentru că opoziția indicată mai sus
nu ne permite să fim calmi, va refuza protestul doar cel care a mai trecut prin așa ceva și a
văzut că modul acesta de comportare nu folosește nimănui. Cu toate acestea, chiar și
exprimările acestea care îl vulnerabilizează pe cel în cauză nu opresc progresul momentului.
Careurile acestea care se află în prima parte a zilei, dar și cele din a doua parte a zilei se
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constituie ca un veritabil resort, ca niște aspecte eliberatoare pe tronsonul pe care activează.
Pe alte conjuncturi, impulsurile acestea ar fi întreținut mari conflicte, acum ne provoacă, ne
îndeamnă să avem mai multă încredere în forțele proprii și mai mult curaj în a demonstra
că știm ce facem.
Într-un mod trist, pentru unii oameni soluțiile individuale se opresc acum la promisiuni
care nu vor putea fi împlinite niciodată. Dacă dialogul nu este prezentat într-un mod adecvat,
atunci aceste promisiuni și le face individul lui însuși și tot el va fi dezamăgit de cum poate
reacționa în situații de criză. Pentru că 7 octombrie nu are corespondență de consolidare,
lucrurile acestea nu ar trebui să fie explorate prea mult, ci privite ca niște întâmplări ce vor
trece cu noaptea.


12:21 trigon Lună-Soare
20:05 Venus intră în zodia Scorpion
21:26 sextil Lună-Jupiter

Aproape toată ziua Venus se va afla pe ultimul grad al zodiei Balanță și ne va aduce
în fața unei tensiuni pe care va trebui să o gestionăm așa cum trebuie. Unii vor considera
că tensiunea momentului este rezultatul unor greșeli pe care le-au făcut cu ceva timp în

urmă, ca și cum umbra trecutului nu-i părăsește, nu sunt lăsați să trăiască liberi, nu se
liniștesc deși tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu le-ar fi dat vreun semn că ar
trebui să abordeze situația aceasta așa. În momentul acesta în care Venus trece pe ultimul
grad al zodiei Balanță și-i face pe oameni să-și anuleze tot ceea ce li s-a părut că am fost
bun în ultima perioadă, Soarele și Luna trec printr-un trigon. Unghiul acesta ne arată ceea
ce nu avem, o prosperitate pe care ne-am dorit-o demult timp, dar nu am reușit să o obținem,
iar prin forma aceasta de observație suntem atrași către descoperiri care ne vor da bătăi de
cap pe mai târziu. Soluțiile de acum sunt ele, cumva, bune, însă nu reușesc să ne curețe
sufletul. Abia după ce Venus va trece pe zodia Scorpion și vom deveni mai practici, nu că
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această poziție ar fi mai bună decât precedenta, ci dimpotrivă, vom găsi soluții împotriva
unor slăbiciuni. Binele care va veni spre noi în seara acestei zile, prin trecerea planetei
Venus pe Scorpion, aduce un contrast doar cu ceea ce s-a întâmplat în prima parte a zilei,
când Venus, trecând pe ultimul grad al zodiei Balanță, a concentrat ceea ce a fost mai rău
și mai apăsător din ultimele săptămâni. Doar așa poziția lui Venus pe Scorpion este mai
bună. De altfel, din punct de vedere tehnic, Venus pe Scorpion se află în exil, luând ca reper
domiciliul din Taur, deci un exil al frumuseții și abundenței fizice, iar pe Balanță Venus se
află în una din cele mai frumoase poziții ale sale, cea care aduce un rafinament interior care
se exprimă cel mai frumos în afară. Din practică, știm că lumea aceasta, prin multe abuzuri
la care ne supune de mici, apreciază mai mult domiciliul lui Venus pe zodia Taur, apreciază
mai mult un patrimoniu care poate fi cântărit, evaluat, încadrat într-o schemă. Sunt mulți
oameni care se nasc cu Venus pe Balanță și ajung să devină oameni foarte urâți (ca un
paradox), dar nu pentru că această poziție ar fi inferioară celorlalte, ci pentru că au trecut
prin lungi perioade în care nu li s-a apreciat propria frumusețe și atunci și-au anulat-o.
Corespondențele acestei zile ne îndreaptă atenția, prin consolidare, către zilele de
întâi și 6 octombrie, cele care pun o mare presiune pe decizii, pe conștientizare, respect, cu
scopul de a ieșit într-o formă ciudată de înțepenire. Pentru noi, cea mai mare formă de
înțepenirea a venit prin ecuația astrală a zilei de 7 octombrie, împotriva căreia ne-am
mobilizat toate resursele, dar 7 octombrie nu are asupra zilei de față niciun impact. Poate,
în virtutea inerției, am putea vorbi despre anumite întârzieri, dar nu acestea sunt elementele
prioritare ale momentului.
Corespondențele de dinamizare au, de asemenea, ziua de 6 octombrie, când Soarele
se află într-un cadru perfect la Axa Dragonului, drept element principal. Există și ziua de 2
octombrie, însă știm că aceasta a fost mai mult o continuitate la ceea ce s-a consumat în
prima zi a lunii octombrie. De aici înțelegem că amprenta momentului este aceea de a
observa defectul, de a-l verbaliza, de a-l trata așa cum considerăm de cuviință, dar,
indiferent de situație, soluția cere o mai bună inserție în grupul de apartenență. Dacă de la
începutul acestei zile ni se spune că suntem acceptați, ni se face pe plac, chiar dacă lucrul
acesta se întâmplă în forma dureroasă a fățărniciei, vom considera că 8 octombrie este o zi
câștigată. Oamenii profunzi vor trece dincolo de aceste elemente dureroase și vor găsi
soluții împotriva celor care par puternici doar pentru că manipulează. Și aceștia vor fi
nemulțumiți de faptul că nu li se confirmă un rezultat. Am nevoie să fie încrezători în forțele
proprii că rezultatul în sine le vorbește despre lucrul cel mai bun pe care ar fi putut să-l obțină
în această perioadă.


3:33 opoziție Marte-Chiron
19:05 Luna intră în zodia Pești
21:47 trigon Lună-Venus

În noaptea de 8 spre 9 octombrie Marte se va afla într-o poziție perfectă cu Chiron,
în situația în care Luna se află în perioada fără direcție. După ce va trece pe zodia Pești,
spre seară, va împlini un trigon frumos cu planeta Venus și ea abia intrată pe zodia Scorpion.
Vorbim, așadar, despre o ecuația astrală are susține o iluzie, încărcată de momente care
nu au legătură cu realitatea, de Întâmplări care indică un mare semn de întrebare, care ne
poate transforma o experiență bună într-una foarte proastă și rezultatul acesta să ne rămână
până la finalul acestui an. Marte pe zodia Balanță are această forță de a-i face pe oameni
să se judece pe baza unor reguli nespecifice, pe baza unor criterii juridice, administrative,
pe baza unor regulamente despre care protagoniștii poate nu au știut nimic niciodată.
Lucrurile sunt complicate pentru că în această perioadă Chiron se află în mers retrograd pe
zodia Berbec și nu vorbim despre o formă de inspirație, despre un argument științific, despre
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ceea ce ne ajută să înțelegem dincolo de cuvinte și să punem în aplicare pentru ca rezultatul
să poată fi transpus și în cuvinte. Binele acesta pe care urmărim să-l transmitem celorlalți
se bazează prea mult acum pe dovezi de înțelegere, de conștientizare ori de atingere a unui
nivel. Se pune prea mult accent pe diplome, pe certificate de competență, adică pe acele
dovezi exterioare ce ar trebui să înlocuiască un probatoriu pe care cel în cauză îl poate
dovedi în orice moment. Există multă rigiditate în ecuația astrală a zilei de 9 octombrie și
numai oamenii puternici vor reuși să nu complice lucrurile, și să le simplifice gândindu-se că
sacrificiul lor va fi foarte important pentru cei care vor veni, pentru oamenii care, în viitor, se
vor întâlni din nou cu aceste probleme. Dacă le vom cunoaște din timp poate vor fi mai
pregătiți și soluțiile pe care le vor avea vor fi mult mai ușor de pus în aplicare.
Corespondențele de consolidare ale acestei zile ne îndreaptă atenția către zilele de
2, și, respectiv, 7 octombrie. La modul concret, pentru ceea ce avem de experimentat acum
în reperele indicate mai sus s-a întâmplat ceva important, am întâlnit oameni competenți,
am traversat o situație socială care a clarificat ceva și de acel “ceva“ ne vom bucura în
momentul acesta. Corespondențele de dinamizare se orientează însă către prima zi a
decadei, cea care a fost un veritabil motor pentru ziua de 2 octombrie, pe care o regăsim în
postura de corespondență de consolidare. Asta înseamnă că motivația în sine, cea care nu
ne dă pace să ne liniștim, care ne ține activ, care ne îndeamnă să oferim celorlalți dovezile
pe care ni le cer, susține într-un mecanism complex valoarea omului care este selectiv. Fie
că selectează de aici dinamismul primei zile a lunii octombrie sau continuitate a zilei de 2
octombrie, fie că înțelege dramatismul zilei de 7 octombrie împotriva căruia trebuie să se
mobilizeze foarte mult, schema prezentă cere un rezultat bun pe care să-l putem reproduce,
ca regulă sau ca sugestie, și pe mai departe.


5:54 sextil Lună-Uranus
14:47 trigon Lună-Mercur
20:37 trigon Lună-Capul Dragonului

Ultima zi a acestei decade este un fel de analiză, de sinteză, de concluzie a ceea ce
am parcurs de-a lungul acestui interval. Lucrul acesta îl înțelegem din corespondențele de
dinamizare, cele care merg spre ziua de 5 octombrie, singurele active în momentul de față.
Dacă până acum, cu excepția zilei de 4 octombrie, și ea aflată într-un moment delicat, de
curbură, însă ușor mascată de trecerea lui Marte pe zodia Balanță, ne-am aflat într-o
dispunere dinamică, momentul acesta ne îndeamnă să privim mai departe prin puțin, prin
ceea ce am acumulat în ultima perioadă, prin ceea ce am investigat și, mai ales, să ne
asumăm răspunderea concluziilor la care am ajuns. Luna se află acum în plin tranzit prin
zodia Pești și îi face pe oameni suspicioși. Prin suspiciune unii cred că pot exercita o mare
putere de influență asupra celorlalți, că își pot complica o relație pentru că așa vor, că pot fi
neserioși, lipsiți de respect, dacă succesul la care ajung este ceea ce și-a dorit. Își oferă
circumstanțe atenuante gândindu-se că nimeni nu este perfect, că toată lumea greșește și
că, în această lume, chiar nu mai contează diferența între a greși întâmplător și a greși
intenționat. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că lucrurile acestea nu rămân la voia
întâmplării. Tocmai de aceea forma dinamică a momentului se orientează către 5 octombrie,
atunci când Luna trece prin Coada Dragonului și ne pune în fața unor greșeli pe care le-am
făcut altădată. Acum înțelegem că greșelile care ne-au bântuit pe 5 octombrie sunt
asemănătoare, ca decizie sau preferință, cu cele de acum.
Un alt moment important al acestei zile este cel care ne vorbește despre nevoia unei
reforme. Poate durerea refuzului nu va fi atât de mare încât să ne gândim cumva și în viitor.
A fi prinși într-o capcană în vederea trecutului și a nu ne permite să ne gândim că pașii
următori sunt importanți pentru confortul de mai târziu este o greșeală. Luna se află în seara
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acestei zile într-o relație bună cu Axa Dragonului, fără a reuși să medieze tendința Nodurilor,
dar suficientă încât să ne ofere confortul de care avem nevoie. Greutatea greșelilor mai
vechi nu trebuie să ne găsească nepregătiți, nu acesta trebuie să fie reperul pe mai departe.
Sunt anumite probleme care vor fi duse în decadele următoare, în lunile următoare, în anul
care va veni. Totuși, acestea nu au de ce să ne definească ziua de față. Dispare un aspect
distructiv însă doar pentru acele persoane care aleg în cunoștință de cauză să creadă în
faptele bune chiar dacă evidența situațiilor le spune altceva. A crede în bine înseamnă a
lăsa de la tine pentru ai oferi celuilalt posibilitatea de a-și repara greșeala. Dacă tu ești
încrâncenat din prima secundă celălalt, la rândul său, devine și mai încrâncenat.
Așadar, prima decadă a lunii octombrie ne vorbește despre eforturile pe care trebuie
să le facem pentru ca rezultatele să nu fie sterile, pentru ca presiunea la care am fost supuși
în lunile din urmă să se diminueze, să se reducă, poate chiar să se șteargă. Lucrurile
frumoase, valabile, unanim acceptate vor fi frunzele bune ale acestei decade care, dacă se
rup singure, aleg să facă loc unor frunze și mai bune. Decada aceasta ne aduce o relație
bună cu sine dacă nu uităm că toate conflictele trecutului cer, așa cum vedem de-a lungul
analizelor pe care le facem aici, o preschimbare miraculoasă, o reinterpretare, o redactare.
Binele pe care vrem să-l construim din aproape în aproape cere să ținem cont de schimbările
prin care trec cei împreună cu care ar trebui să-l împlinim.
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Decada a II-a (11-20 octombrie 2019)
Parteneri infideli. Abordare greșită. Mediul înconjurător nu ajută.
Finalizare dureroasă. Profiluri greșite.

DECADA NR. 29
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

6

11-28 februarie

Reper negativ

15

21-31 mai

OCTOMBRIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
17, 19, 20
11
12
11, 18
12
15
14, 17
13
17
14
13
12, 19
15
18
16
17
13, 16
17
11, 13
15
18
12
18
19
11, 15
20
11

Nu mai cine nu muncește nu greșește. Se discută prea mult despre niște împrejurări
favorabile. Este nevoie de emoții constructive. Aspectul individual contrazice opinie de grup.
Imobilizarea nu sperie, cine ajută să combatem pasivitatea. Aventuri ciudate. Răspunsurile noi fac
trimitere la un context ciudat. Necazurile sunt explicate prin implicarea colaboratorilor. Un introvertit
face o mare figură. Melancolie. Reacții rapide într-un context calm. Suntem obligați să ne întoarcem
către o altă lume. Rezolvarea problemei cere o nouă abordare anturajului. Inteligență practică.
Comunicare ușoară cu cei care au soluții. Acces la informații noi. Apariția unei soluții ne pune în
dificultate. Înțelegem viața dintr-o altă perspectivă. Se discută prea multe despre orgoliu propriu.
Abstractizarea nu ne ajută. Elementul practic investighează acum doar ceea ce se referă la o datorie.
Este complicat să vorbim despre soluții acum. Se fac schimbări importante. Lucrurile mici devin
extrem de valoroase pentru grupul de apartenența. Se anulează un mit. Rămânem indiferenți la
suferințele celorlalți. Evoluția este pozitivă, dar soluțiile nu. Ceea ce este complicat nu vine de la sine.
Este nevoie de apărare. Se pierde reputația împreună cu elemente de patrimoniu importante. Nevoie
de afirmare. Stabilitate prin raportare la solitudine. Se discută despre o armonizare, dar nu se face
nimic în sensul acesta. Există o intuiție științifică ce nu poate fi pusă în aplicare. Jignirile sunt evitate.
Relațiile dintre oameni sunt abordate cu o răceală educată. Ceea ce se pierde nu mai poate fi obținut
atât de ușor. Sunt invocate motive cheie. Anumite elemente importante ale vieții se cristalizează. Din
nou se face apel la viața de familie. Subiectivitatea unei persoane importante este subminată. Trecem
peste obstacole prin cristalizare. Acces la cunoaștere. Rememorarea. Echilibrul se menține cu un mare
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efort. Prietenia un rol foarte important. Problemele personale devin probleme de viață ale grupului.
Apare o problemă socială pentru care nimeni nu are soluție. Avem mai multă încredere în sine, dar
mai puțină încredere în mesaj. Nu suntem încă pregătiți să facem un salt. Alegem între dorință și
acțiune. Ceea ce este miraculos se întâmple de la sine. Este nevoie de o pregătire psihologică pentru
a face un salt important. Cearta. Conflicte gratuite. Beneficii care vin prin căi misterioase. Ne temem
de un adversar, deși acesta nu are putere.
A doua decadă a lunii octombrie ne aduce în fața unor experiențe foarte interesante.
Ca evenimente astrale, acum se va împlini doar trigonul Pluton-Junon, ca aspect
reprezentativ. Celelalte aspecte susținute de tranzitul planetelor individuale ne vor arăta că
ideile pe care le avem față de colaboratori nu sunt cele corecte, că abordăm totul într-un fel

greșit și ar trebui în zona aceasta să facem o schimbare. Dacă în această perioadă Junon
nu s-ar fi aflat angrenată într-o relație destul de proastă cu Neptun și cu Luna neagră de pe
zodia Pești atunci am fi vorbit despre o finalizare corectă, bună, constructivă. Așa, raportul
benefic pe care-l are cu Pluton obligă această planetă să impună individului decizii
categorice, chiar dacă acestea nu sunt finale. Deja pe cel în cauză nu-l va mai interesa dacă
deciziile acestea sunt bune sau nu. I se va părea mult mai important să fie categoric, să
lanseze, prin aceste decizii hotărâte, un veritabil model de putere. Lucrul acesta este destul
de delicat pentru că relațiile dintre decade ne îndreaptă atenția către finalul lunii februarie
ca spre un reper foarte bun, iar spre finalul lunii mai, ca spre un reper negativ. Dacă pe
finalul lunii februarie unghiurile dintre planetele cu deplasare mai lentă nu au existat, aspect
unic în ansamblul anului 2019, relația negativă a decadei de față cu finalul lunii mai are un
alt mesaj. La momentul respectiv, Saturn s-a aflat într-o opoziție cu Junon și unele decizii
au fost întârziate. Acum, prin ceea ce facem, fie că dorim să acoperim un gol, să ne umplem
timpul, sau să compensăm cu o nedreptate, în mare parte reacțiile sunt bazate pe acele
situații neplăcute. Aproape pentru toată lumea, lucrurile în această a doua decadă a lunii
octombrie vor fi foarte clare, fie că nu trebuie să ne implicăm în situații delicate pe motiv că
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nu este treaba noastră, fie că trebuie să luăm taurul de coarne și să marcăm comunitate cu
o decizie ce va fi greu uitată.


0:07 sextil Lună-Saturn
3:19 trigon Pluton-Junon
4:32 conjuncție Lună-Neptun
7:20 conjuncție Lună-Lilith
11:00 careu Lună-Jupiter
12:54 sextil Lună-Pluton
13:14 opoziție Lună-Junon

Prima zi acestei decade ne arată că totul este în schimbare. Dacă suntem deschiși
atât la minte cât și la suflet vom înțelege că această schimbare se va produce acum în
absența oricărui spirit de contradicție, adică nu prin provocări, nu prin crize, ci pur și simplu
prin alte alegeri. Raportul de forțe pe care îl parcurgem acum este diferit de cel pe care lam parcurs în decada anterioară. Dacă decada anterioară a fost regăsită și în altă ipostaze
astrale aferente anului în curs, decada de față este un veritabil mister. Pentru unii misterul
acesta vine prin lipsa unui mesaj coerent, prin emoții prea puternice, după cum vom constata
în dimineața acestei zile când se va împlini trigonul dintre Pluton și Junon. Cei puternici vor
face un pas înapoi considerând că așa este prudent, pentru a avea o viziune cuprinzătoare
asupra mediului, asupra oamenilor, asupra celor din jur, oamenii simpli vor accepta opiniile
celorlalți, dar le vor interpreta ca și cum le sunt adresate în mod direct, adică nu sunt simple
observații ale unor lucruri ce privesc grupul de apartenență, societatea, lumea în general.
Trigonul Pluton-Junon face trimitere la schimbarea calității unui parteneriat. Pluton este cel
care dictează acum sensul lucrurilor. El mediază opozițiile pe care Junon le realizează cu
planetele din zodia Pești și nu le permite partenerilor să iasă din această schemă pe care el
însuși o dictează. Până la un punct, lucrul acesta este foarte bun pentru că aduce o mai
bună apreciere a metodei de lucru, un mai clar mesaj, consolidează ceva ce ne va fi foarte
folositor pe viitor, nu anul acesta, ci în anul următor. Există și o a treia categorie de oameni
care vor face trimitere la momentele de glorie susținute de decada anterioară. Aceștia vor fi
justițiarii pe care nu-i va putea tempera nimeni, ale căror opinii vor fi regăsite peste tot. Acești
oameni nu pot negocia, nu poți cădea la înțelegere, tocmai pentru că nu le este suficient nici
compromisul. Nu sunt mulțumiți nici dacă partenerul de dialog este de acord cu ei. Ținta lor
este să provoace o tulburare socială care să le aducă multe beneficii. Acești oameni sunt
avertizați că raportul acesta interesant dintre Pluton și Junon, cel care face ziua de 11
octombrie celebră, primește un ajutor direct din partea lui Saturn. Seniorul karmei, Saturn,
de asemenea, mediază opozițiile pe care Junon le realizează cu astrele ce tranzitează acum
zodia Pești. În plus, Saturn trece acum peste Coada Dragonului, deci este în continuare
activ un mesaj de disciplină, de respect, de adaptare și responsabilitate. Tot ceea ce este
făcut doar pentru câștig, doar pentru avantaj, va fi imediat sancționat de planeta Saturn care,
fiind pe domiciliu, are asupra multora, fie ei oameni sau lucruri, un impact aparte. Va fi însă
foarte greu pentru aceste persoane să-și recunoască intențiile, pentru că și Jupiter se află
pe domiciliu, adică și această planetă are asupra celorlalte elemente, oameni sau lucruri,
un impact teribil, și Neptun se află în domiciliu, deci și această planetă intervine asupra
ecuația astrală de acum cu mesaje originale, dominatoare care nu pot fi anulate,
răstălmăcite sau sfidate fără consecințe. Pentru a nu ne extinde mai mult, reglarea
parteneriatelor, adaptarea lor unor cerințe practice nu este pe 11 octombrie ceva ce poate
fi negociat. Lucrul acesta trebuie împlinit fără prea multe discuții, fără prea multe negocieri.
Cel care va sfida lucrul acesta se va lovi de cele trei planete care se află acum în domiciliu
și care au fost indicate mai sus, ce se vor comporta ca trei ursitoare purtătoare ale unor
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mesaje unice, fiecare va spune altceva decât celelalte două. Așadar, soluția cea mai simplă
este să rămânem în albia proprie.
Corespondențele acestei zile susțin mesajul de față, în special cele de consolidare,
însă se adaugă un element nou, dinamizarea ce se orientează către ecuația astrală a zilei
următoare. Faptul că în dimineața zilei următoare Luna va trece pe zodia Berbec că iar
miercuri din Scorpion va reușii să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, arată
că toate frământările de acum, bazate pe frustrări sau pe resentimente mai vechi, își pot
găsi rezolvarea în ziua următoare, când Mercur va îndeplini această minunată calitate. Este
adevărat, lucrul acesta îi va face pe unii să fie melancolici, însă nevoia de reușită, de succes,
de împlinire va fi suficient de puternică încât să iasă repede din melancolie.


7:44 Luna intră în zodia Berbec
13:41 conjuncție Lună-Chiron
18:41 opoziție Lună-Marte
19:16 trigon Mercur-Capul Dragonului

În seara acestei zile Mercur va reuși să medieze tendința Nodurilor aducând o soluție
foarte bună în raport cu tensiunea care ne vine din zodia Capricorn. Există acolo impulsuri
care îi vor face pe unii, până la sfârșitul acestui an, să-și piardă mințile, să se grăbească
foarte mult, să fie reticenți la
schimbare,
să-și
judece
colaboratorii pentru ai motiva să
facă mai mult, nu neapărat pentru a
renunța la ei așa cum pare la prima
vedere. În mare parte, schemă
acestei zile se bazează pe mesajul
zilei anterioare, cel care ne-a vorbit
despre cea mai simplă disciplină,
despre simplificarea raporturilor
sociale, despre un proces de
eliberare,
de
detoxifiere,
de
adaptare la noile condiții în așa fel
încât lucrurile care vor veni spre noi
de acum încolo să nu mai fie atât de
rigide, de periculoase, de greu de
înțeles. Astfel, mulți ar crede la
prima vedere că totul se bazează
acum pe calitatea colaboratorilor,
însă, în realitate, totul se susține pe
lucrurile bune pe care fiecare
dorește să le ducă mai departe cu
atenție și respect. Prin aceste atitudini raporturile sociale se pot schimba în bine și doar prin
intermediul lor putem vorbi despre o împăcare cu trecutul, nu cu cel îndepărtat, pentru că
Luna neagră se află în continuare aproape de Neptun și lucrurile acestea nu ne sunt
accesibile încă, ci cu trecutul apropiat.
Dacă astăzi Mercur va media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, pe 15
octombrie, zi care reprezintă pentru momentul de față o corespondență de dinamizare, Luna
va face același lucru însă prin Capul Dragonului. Ceea ce reparăm acum din trecut se va
transforma într-un chip miraculos în realizare personală peste câteva zile. Cei care au
puterea de a anticipa, care sunt înzestrați cu o intuiția parte simt că momentul de față ne
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anunță o mare realizare și că aceasta ar putea să vină foarte curând. Corespondențele de
dinamizare ne spun că ea va veni peste trei zile.
Un alt element important al momentului face referire la calitatea pe care credem că
trebuie să o îndeplinească un protector. Acum ne grăbim foarte mult ori suntem prea
preocupați de schimbarea pe care trebuie să o facem încât nu mai vedem care sunt nevoile
celor cu care am interacționat până acum și care ne-au ajutat foarte mult. Nu mai vedem că
protectorii au și ei problemele lor, se confruntă și ei cu o gamă întreaga de tensiuni, de griji
personale sau de lipsuri și ni se pare că, lipsind, s-au răzgândit în privința colaborării. Nu,
ziua de față nu ne oferă informații despre calitatea colaborării, ci despre viteza de rezolvarea
problemelor personale pentru a fi atenți și la problemele celorlalți. Poate acești oameni
pozitivi nu fac decât să se lase influențați de același context astral gândind că a sosit
momentul să se ocupe de ale lor și să-i lase pe ceilalți să și le rezolve pe ale lor, așa cum
gândesc și beneficiarii de altădată care rămân acum singuri în ploaie și fără umbrelă. Un
protector adevărat va intui acest moment și va face un efort mare pentru a păstra echilibrul
văzând în momentul de față un nod karmic. Aceștia vor avea un 12 octombrie dificil,
complicat și epuizant. Toți ceilalți, răniți de propriul egoism, vor fi recompensați așa cum
societatea de consum recompensează cu generozitate prostia umană.


1:06 opoziție Venus-Uranus
8:40 careu Lună-Axa Dragonului
12:34 careu Lună-Saturn
21:01 sextil Soare-Jupiter
23:54 trigon Lună-Jupiter

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Berbec și se va afla în dimineața acestei
zile în careu cu Axa Dragonului, ceea ce aduce un moment care poate strica o înțelegere,
poate distruge, pentru moment, imaginea personală a unui om responsabil. Careul Lunii la
Axa Dragonului înseamnă, în mod implicit și careul Lunii la Saturn. Abia aici intervine
tensiunea care nu va putea fi uitată prea curând. Este adevărat, nu suntem în momentul de
față pregătiți pentru mari schimbări, lucrul acesta l-am înțeles din deviza generală a acestei
decade, însă este greu de acceptat pentru omul comun ca micile sale probleme să devină
subiect de bârfă pentru grupul de apartenența, poate chiar pentru o națiune. Lucrul acesta
cere multe justificări și toate devin, la rândul lor, subiecte de bârfă. Dacă în această perioadă
Venus de pe zodia Scorpion nu ar fi trecut prin opoziția cu Uranus de pe zodia Taur nu am
fi vorbit despre o nesiguranță care zdruncina încrederea în sine, nu s-ar fi pus problema
unor întâmplări mici care să fie explorate și să devină veritabile subiecte de bârfă, ci ar fi
rămas în sfera personală, fiecare și-ar fi făcut mea culpa, ar fi rămas în zona aceasta a
grijilor personale fără să spună nimănui din ceea ce trăiește. În plus, ar fi existat și susținerea
astrală din partea sextilul lui Soare-Jupiter, aspect care aduce binelui un statut social, Adică
îl scoate pe acesta din zona conjuncturală. În plus, momentul acesta ar fi putut veni și cu o
soluție la toată această presiune cu care am luat contact în prima zi a decade, susținută
astral de trigonul Pluton-Junon, cel care ne spune că asocierile au nevoie de simplificare. În
cuvinte mai simple, atât direcția de față, dar și cea susținută de corelațiile dintre decade ori
corespondențele dintre zile ne arată că momentul de față este unul foarte delicat pe care
nu-l soluționăm dacă ne implicăm în forță, nici dacă dezertăm, și dacă alegem să judecăm
fiecare pas prin perceptele căii de mijloc.
17 octombrie este pentru momentul de față o corespondență de consolidare, dar și
una de dinamizare. Asocierea ecuației astrală aferente acestei zile cu mesajul pe care îl
primim din 14 octombrie, când va fi activă faza de Lună plină, arată că procesul acesta de
consolidare rupe un ritm, se intensifică în fundal, devine puternic dincolo de perdeaua din
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față. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală numesc procesul acesta recuperarea energiei. În timpul procesului nimeni nu știe
care va fi intensitatea, determinarea și eficiența celui care este acum centrul acestui proces.
La final, după ce energia sa se va întoarce către bază, va vedea ce ar putea face. Sextilul
Soare-Jupiter ne spune însă că până la finalul acestui an oamenii care sunt acum serioși și
respectă procesul de autocunoaștere vor deveni formatori de idei, lider până la finalul
acestui an încercat.


0:07 Lună plină
0:58 careu Lună-Pluton
10:00 sextil Mercur-Saturn
10:37 careu Soare-Pluton
19:22 Luna intră în zodia Taur

Ecuația astrală a zilei de 14 octombrie ne îndeamnă să privim realitatea din jur cu o
altă atitudine. Oameni puternici vor dori să se împrietenească foarte ușor cu cei pe care
până acum i-au considerat sub nivelul lor, nedemni de o replică, de atenție, de ceea ce
solicită. Luna plină care se împlinește în noaptea de 13 spre 14 octombrie ne aduce
informații noi despre ce ar trebui să facem pentru ca lucrurile acestea rele, greșite,
disproporționate, eronate să nu se mai întâmple. Ne vin răspunsuri foarte frumoase de-a
lungul acestei zile prin relația bună pe care mercur o va împlinii în dimineața acestei zile cu
Saturn, dar și prin provocările pe care le vom avea până spre seară când luna va trece pe
zodia taur. Aceste provocări ne vin prin careul Soare Pluton cel care ne solicită capacitatea
de sinteză și cea de îndurare. Ziua se va remarca și prin accente agresive, violente, adică
vor fi mulți oameni care vor încerca să-și impună propria opinie fără să se gândească deloc
la consecințe, fie că li se pare, încă de dimineață, că au cele mai bune opinii, că știu totul
despre ceea ce vorbesc, despre ceea ce fac, fie că nu interesează dacă sunt crezuți sau
nu, atât timp cât, prin
impunere, rezultatul
este cel pe care
mizează. Structura
astrală a zilei de 14
octombrie are însă
un element practic ce
merge spre datorie.
Unii vor spune că
lucrurile acestea nu
pot fi investigate cu
instrumentele
de
acum. Adică vor fi
convinși că orice
informație legată de o
datorie
pe
care
trebuie să o achităm
sau de faptul că
suntem,
prin
solicitările din anii din
urmă, datori cuiva ar trebui soluționată în momentul de față, problema aceasta cere un
răspuns imediat. Schema astrală a acestei zile pune în dificultate mintea celui care se află
la început de drum. Acest individ dacă discută despre orgoliul propriu, despre ceea ce este
rănit crede că are și dreptul să facă lucrul acesta, crede că nemulțumirea sa arată statutul
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pe care îl merită și, pentru că nu-l primește, se simte îndreptățit să se arate nemulțumit de
lucrurile acestea. Până la urmă, având în vedere careul Soare-Pluton doar această
nemulțumire va rămâne în ograda proprie. Nu va fi nimeni impresionat că cel aflat la început
de drum este nemulțumit că nu primește totul deodată. Toate vin la timpul potrivit, doar că,
fiind la început de drum, nu știm lucrul acesta. De aici înțelegem că, pe calea inversă, dacă
ne recunoaștem cumva ca fiind un astfel de personaj ar trebui să acceptăm că în problema
de față suntem începători. Poate nu suntem începători în ceea ce înseamnă raportarea
socială, dar în ceea ce privesc relațiile personale, da.
Tocmai de aceea, ziua de 14 octombrie nu are corespondență de consolidare, ci doar
de dinamizare. Orice formă de interiorizare, de respect, de reținere, de înțelepciune este un
câștig care nu poate fi încadrat în schema astrală acestei decade, deci un imens beneficiu.
Dinamizarea acestei zile își îndreaptă atenția către ecuația astrală a zilei anterioare, cea
care a excelat prin tensiuni personale, prin nesiguranță, dar și prin șansa de a împlini ceva
bun. Opoziția Venus-Uranus este activă și acum, dar dacă rămânem blocați pe acest
element, toată forța care ne vine din Luna plină va fi dusă către o formă de revendicare ce
îl face pe cel care a fost până acum tăcut și detașat de orice formă de conflict să ridice tonul,
să se impună, să devină o voce a clubului. Această voce se va stinge foarte repede, imediat
ce această decadă se va încheia. De aceea este important să luăm în calcul că puterea
acestei zile se bazează pe nevoia de a schimba lucrurile în bine pentru a le face mai
durabile, mai bune, lipsită de elementul conflictual pe care îl au în momentul de față. Dacă
alegem să nu evadăm în abstract înseamnă că elementele concrete nu sunt accesibile și
știm ce avem de făcut. Soluția este simplă, incredibil de simplă pentru cel care nu dorește
să se ascundă, să mintă, să păcălească pe toată lumea.


5:27 conjuncție Lună-Uranus
11:30 opoziție Lună-Venus
19:27 sextil Lună-Capul Dragonului
23:44 trigon Lună-Saturn

În dimineața acestei zile Luna va trece prin conjuncția cu Uranus ceea ce va face ca
lucrurile foarte simple să se complice dintr-odată. Nu este prima dată când trecem printr-un
astfel de unghi, ci în fiecare lună, pentru următorii ani, va trebui să trecem prin așa ceva.
Momentul acesta aduce însă o soluție foarte bună în probleme importante care păreau să
nu se schimbe niciodată. Teama aceasta că problemele nu se pot schimba va fi accentuată
în a doua parte a zilei când Luna va reuși să medieze tendința Nodurilor prin Capul
Dragonului, reușind să impună prin regulă, prin metodă, prin disciplină sau, în cazul celor
care lucrează cu energia sau care se află implicați într-un proces de cercetare spirituală,
prin sacrificiu. Elementul important al acestei zile ne îndeamnă să fim atenți la rolul pe care
îl au de îndeplinit anumite persoane. Corespondențele de consolidare ne îndreaptă atenția
către zilele de 12 și, respectiv, 19 octombrie, cele care sunt dominate de o formă de
cunoaștere foarte utilă a acestei perioade. Tot ceea ce ni se recomandă, ce înțelegem că
există și la alții, ce credem că ni s-ar potrivi, tot ceea ce ne iese în cale și vrem să ne însușim
ne tentează foarte mult, dar nu ne spune că ne expune un oră schimbări foarte interesante.
Lucrurile sunt destul de obositoare pe 15 octombrie, pentru că intenționăm să facem foarte
multe într-un timp foarte scurt, animați cumva de rezerve personale, de lucruri pe care nu
le-am folosit până acum, de promisiuni care vin din partea unor persoane cu mari posibilități
care până acum ne-au ignorat. De aceea, 15 octombrie are drept corespondențe de
dinamizare 18 octombrie, ziua în care Venus se va afla într-o relație foarte bună cu Axa
Dragonului și va reuși să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Aspirațiile de
acum primesc un răspuns peste câteva zile, cumva sunt animate de această realizare
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potențială, însă doar omul profund, doar cel neschimbător, statornic, respectos va înțelege
că lucrurile se așază și pentru el. Dacă nu va înțelege, va intui, ceea ce este tot în avantajul
său. Faptul că Luna se află, spre seară, într-o relație bună cu Saturn, octava sa superioară,
nu arată că lucrurile dificile găsesc în sfârșit canalul cel bun pentru a se împlini, ci doar că
suntem într-un con favorabil de care ar trebui să ne folosim cu multă determinare. Este
adevărat, tot ceea ce ni se întâmplă acum se bazează pe nevoia de apărare, de susținere,
de încurajare sau de emancipare. Nu mai trebuie să așteptăm ceva timp până când lucrurile
acestea să se împlinească. Deocamdată, lucrurile mici cer multă atenție, detașarea de
dramele personale, de conflictele care ne spun că suntem pioni pe o tablă de șah, iar faptele
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proprii sunt dictate de alții. Astfel, este important să ne detașam de opoziția Lună-Venus,
aspect care întreține doar această notă conflictuală, pentru a ne simți valoroși prin ceea ce
știm să facem și demonstrăm spre sfârșitul zilei. Doar așa reușim să împlinim elementele
pozitive susținute de corespondențele de dinamizare, cele care ne îndreaptă atenția către
ziua de 18 octombrie. Atunci se va împlini și trigonul Mercur-Luna neagră, dar latura aceasta
conflictuală, îndrăzneață și caustică va fi explorate doar de persoanele care își vor trăi 15
octombrie povestindu-le celorlalți ce existență dramatică au. Ceilalți, care selectează încă
de pe acum frumosul cu care vor lucra de acum încolo, vor avea alte beneficii.


1:45 trigon Mercur-Neptun
3:21 sextil Lună-Neptun
3:31 opoziție Lună-Mercur
7:17 sextil Lună-Lilith
11:35 trigon Lună-Pluton
15:47 trigon Lună-Junon

16 octombrie are drept corespondență de dinamizare ziua următoare, cea care aduce
trecerea Lunii pe zodia Gemeni și împlinirea a două unghiuri frumoase, unul cu Chiron și
celălalt cu Marte. Vorbim, așadar, despre posibilitatea de a ne pune în aplicare o soluție
foarte bună, de a aborda un om care până acum a stat în umbră sau ne respins, de a face
un pas important într-un demers care părea să fie sortită eșecului pentru că au existat multe
tensiuni în sensul acesta în prima jumătate a anului. Faptul că această a doua decadă a
lunii octombrie ne îndreaptă atenția către finalul lunii februarie, un reper pozitiv, perioadă
care nu a fost dominată de unghiuri împlinite între planetele cu deplasare lentă, ne dă nouă
posibilitatea de a gândi în perspectivă, de a nu avea acum un termen limită, de a putea să
ne detașăm de o sarcină socială, de ceva care nu ne convine, de o responsabilitate ori de
ceea ce ar trebui să facem, dar nu dorim. 16 octombrie este o zi de mare intuiție. Această
intuiție a fost vizibilă și în ziua anterioară, pentru că acest aspect se împlinește foarte
aproape de miezul nopții și forța sa se răspândește și în ziua anterioară. Acum, însă, va fi
mult mai puternică, mai intensă, ceea ce îi va face pe oameni interesați de suferința umană,
de soluțiile pe care ar putea să le aplice pentru că măcar o persoană din jur să se simtă mai
bine. 16 octombrie este ziua în care oferim un ajutor, ne oferim pe noi înșine ca un ajutor,
ceea ce este de bun augur pentru toată lumea. Câștigul acesta va fi durabil, special, și va
avea puterea de a compara problemele care ne-au dat bătăi de cap în prima jumătate a
anului în așa fel încât, văzându-le nici să nu credem că le putem soluționa foarte ușor. În
mare parte, această relație frumoasă dintre Mercur și Neptun, cea care susține o mare
sensibilitate, dar și o capacitate de a extrage din sensibilitate aspectul practic, soluțiile cele
mai bune la problemele cu care ne confruntăm în această perioadă. Unii vor deveni mult
mai interesați de ceea ce ne provoacă suferință celorlalți, iar alții vor căuta să se detașeze
de toată această dramă socială considerând că viața nu trebuie să fie dominată doar de
ceea ce rănește, umilește sau distruge. De aceea singura corespondență care poate fi
aplicată acestei zile este cea referitoare la ecuația astrală a zilei de 17 octombrie, prin care
oamenii vor înțelege că schimbul de experiență le ușurează sarcinile, sfaturile celorlalți,
chiar și atunci când nu sunt bune sau sunt încărcate de informații care ar putea să ne scape.
Un alt element important al zilei de 16 octombrie este cel dat de pierderea unui lucru
foarte important, a unui bun, de pierderea unor prieteni, de pierderea timpului, de pierderea
unei idei. Componenta aceasta a fost importantă în zilele anterioare și puțini au fost cei care
au observat. Acum semnalele pe care le primim din jur, mai mult decât de obicei sau
semnalele pe care le recepționăm mult mai ușor decât altădată, ne spun că această
componentă a pierderii este una care va definitiva statutul de ființă socială pe finalul acestui
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an. Având în vedere tendințele societății de consum, a considera că trebuie să lucrez pentru
a avea un statut de ființă socială este un obiectiv important și ar putea să le trezească unora
reacții ciudate. Această societate de consum folosește statutul individului pentru a fi un
consumator continuu. Acest mecanism nu îi oferă consumatorului statutul de ființă socială.
Când înțelegi că ai acest statut abia atunci te opui. Prin opoziție nu distruge sistemul din
care ieși, ci devii conștient de ceea ce vei alege din momentul acela încolo.


5:28 Luna intră în zodia Gemeni
10:43 sextil Lună-Chiron
22:10 trigon Lună-Marte

Trecerea Lunii pe zodia Gemeni înseamnă pentru mulți adoptarea unei atitudini care
ar trebui să-i spună persoanei în cauză că lucrurile se simplifică. De această dată, Luna
trecând printr-o relație bună cu Marte, dar și printr-o relație bună cu Chiron va deveni parte
dintr-un conflict de natură relațională, dar nu va avea puterea să îl medieze. Astfel, 17
octombrie nu ne aduce argumentul cel bun, ideea cea bună, soluția minunată, nu suntem
atât de inspirați decât credem. De aceea, ar trebui să fim atenți la ceea ce spunem, la
problemele care ne preocupă, la opiniile pe care suntem dispuși în momentul acesta să le
împărtășim cu cea mai mare deschidere. Deschiderea pe care o avem față de aceste situații
ciudate, conflictuale, care durează de ceva vreme, poate arăta și o preocupare față de bârfă,
o curiozitate ciudată față de ceea ce se întâmplă în viețile celorlalți care nu ne poate ajuta.
Dacă această curiozitate ori preocupare este ținută sub control se ajunge la relații încordate
și toată această tensiune dintre Marte și Chiron, care nu poate fi mediată de Lună, va deveni
un stigmat pentru cel care se trezește într-o problemă pe care nu o cunoaște, într-o familie
din care nu a făcut niciodată parte, într-un grup despre care nu știe prea mare lucru.
Corespondențele acestei zile ne vorbesc despre transformarea mesajului într-un
exemplu bun pentru ceilalți. Ceea ce facem să fie bun pentru ceilalți devine bun pentru noi
înșine. În felul acesta se poate consolida mesajul de față în așa fel încât deviza anului, cea
care ne vorbește despre segmentare, să nu devină un fel de anatema și pentru noi. Dacă
va fi pentru mulți, oamenii aceia au ales să fie pedepsiți în modul acesta. Consolidarea
momentului arată că din dureri, din suferințe putem extrage un înțeles aparte, energie
frumoasă, o putere teribilă cu care să mergem mai departe fără a fi considerați ființe
inferioare. Relațiile frumoase pe care Luna le împlinește în această zi vor putea fi folosite
doar că aspecte individuale, pentru a șlefui mesajul personal, pentru a-l adapta nevoilor
prezente, nu pentru a pune o cărămidă la edificiul invocat în zilele anterioare.
O altă componentă importantă a zilei de 17 octombrie este cea dată de
corespondențele de dinamizare, cele care fac trimitere către prima zi a acestei decade, dar
și către ziua de 13. Astfel, autocontrolul, nevoia de a fi corecți, echilibrați, de a oferi ajutorul,
nu pentru a primit ceva la schimb, ci pentru că ne face plăcere să facem lucrul acesta,
reprezintă baza unor relații foarte bune pe care ne vom baza în lunile care vor veni, dar și
pe începutul anului următor. Cu toate acestea, oricât de dramatice sunt situațiile pe care le
parcurgem, avem nevoie de poezie, de joc, de speranță. Luna pe zodia Gemeni este o
poziție bună pentru a ne împlini această nevoie.


2:02 trigon Mercur-Lilith
12:21 careu Lună-Neptun
15:21 trigon Venus-Capul Dragonului
16:47 careu Lună-Lilith
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20:56 opoziție Lună-Jupiter

Ziua de 18 octombrie aduce motive de speranță, de demonstrație, de înțelegere și
de biruință în așa fel încât rezultatele lor să ne propulseze către o mare demnitate socială,
să devenim oamenii pe care i-am admirat, să fim apreciați de cei din jur. În mijlocul acestei
zile Venus de pe zodia Scorpion va reuși să medieze tendința Nodurilor prin Coada
Dragonului, ceea ce este o mare realizare pentru această perioadă. Până atunci Mercur va
definitiva trigonul cu Luna neagră, aspect care nu este foarte bun pentru momentul de față
deoarece atrage zodia Scorpion în intrigi ciudate. Astfel, medierea pe care Venus din
Scorpion o are asupra destinului ar putea să
fie deturnată către scopuri mai puțin corecte,
către direcții tendențioase, către forțe care nu
merită absolut deloc atenție. Cu toate
acestea, 18 octombrie este o zi de
investigație când descoperim marii intrigi, fie
că le citim în cărți scrise de alții, fie că le
descoperim din conversație, din opiniile ce ne
sunt oferite. Subiectivitatea unei persoane
este foarte importantă în toată această
schemă astrală tocmai pentru că ea ne
clarifică impactul pe care un personaj
important l-a avut asupra grupului de
apartenență, asupra poporului, asupra
întregii națiuni. Dacă unii vor alege să creadă
că relația bună dintre Mercur și Luna neagră,
doar pentru că Luna neagră se află aproape
de Neptun, este un semn de intuiție și de
exprimare la un nivel superior, expresie a
unei provocări care îl duce pe cel în cauză
către o intuiție spectaculoasă, îi privește. Luna neagră are acum o relație proastă cu Luna,
în situația în care reprezentantul justiției, Jupiter, se implică în toată această dispunere
pentru a clarifica. Relația bună dintre Mercur și Luna neagră nu ne poate duce pe o cărare
mai bună, dar adevărul acesta nu poate fi impus tuturor. Este nevoie de cercetare, de
atenție, de conexiune pentru a descoperii că dincolo de ceea ce strălucește foarte tare și
este periculos există adevăruri esențiale care nu au nevoie de aceste sclipiri.
Dacă vor depăși acest obstacol al lucrurilor care se clarifică de la sine atunci ne vom
putea folosi foarte ușor și de corespondențele de dinamizare, cele care fac trimitere către
ziua de 12 octombrie când Mercur media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, așa cum
reușește acum Venus. Dar lucrul acesta, această trecere a calităților dintr-un sector întraltul, de la comunicare la sentiment, nu se realizează de la sine. Cei care pot mai mult vor
face mai mult, însă nu sărind etape.


2:18 careu Lună-Junon
5:11 trigon Lună-Soare
13:39 Luna intră în zodia Rac
18:33 careu Lună-Chiron
22:45 sextil Lună-Uranus

Corespondențele de consolidare fac trimitere către ceea ce s-a consumat în ziua
anterioară, ceea ce înseamnă că maturitatea pe care am obținut-o anterior ar trebui să ne

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

425

fie o veritabilă călăuză. Nu ne gândim acum că anumite capricii pe care le-am permis în ziua
anterioară ar putea să fie duse mai departe, explorate, ci ne gândim altfel, cu reținere, cu
constrângere, cu acea subiectivitate care nu îi dă voie omului profund să-și facă de cap. În
mijlocul acestei zile Luna va trece pe zodia Rac și se va apropia cu pași repezi de conjuncția
cu Capul Dragonului, aspect care se va împlini în mijlocul zilei următoare. Acum se
pregătește pentru un eveniment grandios, iar noi oamenii facem același lucru, bazându-ne
pe experiențele zilei anterioare. În primă instanță, ceea ce se întâmplă în prima parte a zilei
ne ajută să trecem peste anumite obstacole cu scopul de a cristaliza un mesaj. Imediat ce
Luna va trece pe zodia Rac și lucrurile se vor clarifica, chiar dacă asta înseamnă să
descoperim caracterul lor dramatic.
De aceea, ecuația astrală a zilei de 19 octombrie ne îndreaptă atenția către
responsabilitate. Prima zi a acestei decade și 15 octombrie, mijlocul decadei, sunt pentru
ceea ce traversăm acum veritabile corespondențe de dinamizare. Avem mai mult curaj dacă
cu câteva zile în urmă ni s-a spus ceva frumos, ni s-a oferit suportul sau dacă am primit,
cadou, o declarație specială. Schema astrală a zilei de 19 octombrie este una aparte pentru
că ne ajută să ne echilibram fără mare efort, doar fiind atenți la mesajele pe care le primim
din partea celorlalți, doar acceptând că lucrurile acestea se împlinesc pentru a rezolva
probleme de bază ale grupului de apartenență. Astfel, putem considera că momentul acesta
este unul foarte bun dacă reușim să facem trecerea între mesaj și sentimente, dacă găsim
un loc special pentru prietenie, pentru sinceritate, pentru acele sentimente care merită mai
multă atenție. Așa cum am indicat de fiecare dată când Luna se află pe zodia Rac,
momentele acestea nu sunt deloc ușor de parcurs. Sensibilitatea aceasta va primi de fiecare
dată când Luna va trece prin opoziția cu Saturn și Pluton semnale negative. Ni se va părea
și astăzi, dar și mâine, că nu suntem acceptați, că nu suntem recunoscuți, că bucuria pe
care dorim să împărtășim este un fel de naivitate, de rătăcire care va trece atunci când
individul va intra într-o altă etapă a vieții sau când se va întâlni cu prima mare greutate
existențială. Scepticismul acesta rigid nu are nimic de-a face cu faptul că anumiți indivizi au
astfel de reacție atunci când Luna trece prin zodia Rac. Sensibilitatea, poate chiar naivitatea,
nu sunt elemente care merită un astfel de tratament. Dacă avem în această perioadă doi
malefici pe zodia Capricorn nu înseamnă că etalonul social trebuie să fie unul legat doar de
responsabilitate, disciplină sau organizare. Este loc și de puțin joc, de puțină naivitate. Ziua
de 19 octombrie ne învață cum anume să strecurăm o picătură de puritate În toată această
schemă socială, perfectă în sine, dar obositoare sau întunecată.


1:22 sextil Mercur-Pluton
8:31 careu Lună-Marte
11:37 conjuncție Lună-Capul Dragonului
16:22 trigon Lună-Venus
16:25 opoziție Lună-Saturn
16:58 sextil Venus-Saturn
19:14 trigon Lună-Neptun

Relațiile bune pe care planetele individuale Mercur și Venus le au cu maleficii Pluton
și Saturn de pe zodia Capricorn reprezintă semnul că am ajuns într-un punct terminus, că
trebuie să ne întoarcem la o schemă bună pe care am gândit-o corect la momentul respectiv
și pe care am început să o punem în aplicare, dar pentru că au existat alte priorități, minore,
am abandonat-o. Vorbim, așadar, despre o legătură între dorință și acțiune, la fel cum
vorbim despre o legătură între purificare și realizare. Cel care va porni de la dorință va
ajunge la destinație prin acțiune. Cel care va porni de la purificare va ajunge la destinație
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prin realizare. Dacă nu-și asumă răspunderea acțiunii dorința ar fi anulată, la fel și în cazul
celălalt, dacă nu și asumă răspunderea realizării, purificarea nu își va împlini rostul.
Pe 20 octombrie, în mijlocul zilei, Luna va trece prin Capul Dragonului și va iniția un
nou ciclu draconitic. Pentru că la câteva ore distanță Luna va trebui să treacă prin opoziția
cu Saturn, vorbim despre conflicte care sunt aduse la lumină pentru că a existat o
promisiune în sensul acesta, protagoniștii acestei tensiuni nu sunt creativi, vor tot timpul să
fie exonerați de răspundere prin declarații clare, vizibile, care nu pot fi combătute. Apoi, spre
seară, după ce Venus și Saturn își vor definitiva sextilul lor, Luna va trece prin trigonul cu
Neptun. Având în vedere că Neptun este retrograd putem vorbi despre medierea tendinței
Nodurilor pentru că deplasarea acestei planete este către Coada Dragonului. Astfel, apar
pe 20 octombrie căi misterioase, mesaje care se concentrează, idei care ajung în preajma
noastră de și nu le-am cerut, răspunsuri pe care le primim deși nu mai există din partea
noastră o întrebare. Totul pare misterios pe 20 octombrie, iar dacă urmărim corespondențele
de dinamizare înțelegem și de ce se întâmplă lucrul acesta. Se va face, astfel, o
corespondență între momentul de față și prima zi acestei decade, deci un arc peste timp,
pentru că așa trebuie, mesajele pe care le primim acum au doar rostul de a consolida statutul
cuiva în grupul de apartenența sau relația în sine. Se pare că în forul interior, individul care
primește acum un răspuns la un moment dat a formulat o astfel de întrebare. De aceea și
situațiile zilei de 20 octombrie par atât de ciudate.
Nu trebuie să uităm că Marte de pe zodia Balanță are de ceva timp un impact teribil
asupra Axei Dragonului, deci nu vorbim încă despre o schimbare a destinului personal doar
pentru că un personaj a reușit să se facă remarcați sau a descoperit un secret. Faptul că
Marte de ceva timp își construiește careul la Axa Dragonului arată că sunt demersuri care
nu pot fi ignorate, anulate sau șterse doar pentru că s-a aflat un adevăr. De aceea avem
neapărat nevoie să ne îndreptăm atenția în această ultimă zi a decadei asupra realizărilor
personale, asupra armonizării cu cei din jur, nu asupra înfrângerii unui adversar. De
înfrângerea unui adversar se vor ocupa conjuncturile astrale care se vor consuma pe finalul
decadei următoare.
Așadar, a doua decadă a lunii octombrie ne vorbește despre modul cum ar trebui să
abordăm un parteneriat. Dacă lucrul acesta nu a fost clar prin reperul pe care ni l-am luat
referitor la anumite întâmplări consumate pe finalul lunii februarie, atunci când s-au
consumat doar relații cu un vizibili impact individual, nu colectiv, atunci schema astrală ne
îndreaptă atenția către finalul lunii mai, ca un reper negativ, cel care a fost dominat de
împlinirea opoziției dintre Saturn și Junon. Atunci am văzut cât de dificile pot fi relațiile care
nu sunt înțelese, cât de complicat pare viitorul atunci când ne lipsește ajutorul potrivit. De
aceea suntem cumva motivați de ceea ce traversăm, să răspundem frumos, să avem o notă
personală în acest mesaj, să ajutăm. Nu este important răul la care am luat parte, pe care
l-am urmărit de la tribună, pe care l-am citit într-o carte sau l-am văzut la o emisiune de știri.
Este mult mai important binele pe care îl construim. De aceea mult mai frumos este să ne
folosim de puterea personală pentru a pune în pământ o sămânță și a ne bucura pe viitor
de un arbore decât să obținem aprobarea celorlalți ca un arbore trebuie tăiat.
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Decada a III-a (21-31 octombrie 2019)
Excese de putere. Inventivitate. Accident evitat doar ca idee.
Acțiunile practice sunt limitate. Defazare. Rolul mentorilor este
diminuat. Se modifică o atitudine, dar fără un rezultat bun.
Birocrație.

DECADA NR. 30
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

8

11-20 martie

Reper negativ

18

21-30 iunie

OCTOMBRIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
25, 30
21
22
21, 28, 29
22
28
26
23
29
24
31
25
21, 28
26
23
29
27
29, 30
22, 25
28
22, 29
23, 27, 28, 30
29
22, 27
27, 31
30
21, 29
24
31
30

Schimbările importante nu se fac peste noapte. Emancipare. Planurile de viitor sunt abordate
frumos. Atracție către lucruri neobișnuite. Asocieri interesante. Dezordinea este evitată foarte simplu.
Atracție către domenii noi. Descoperirile cele noi nu sunt cele mai atractive. Reușim să ne
familiarizăm cu lucrurile foarte complicate. Lipsa de consecvența are propriile consecințe. Ne luptăm
cu o opinie ciudată. Suntem loviți de griji nejustificate. Trecem către un nou plan, fără să știm dacă
este bun sau nu. Transfigurarea. Informațiile sunt investigate corect. Avem nevoie de certitudine.
Confirmarea vine ușor. Preocupări față de o profesie nouă. Comunicarea nu mai este atât de dificilă.
Curaj. Ne adâncim în probleme mai mari. Cerem de la viața mai mult decât trebuia. Sunt invocate
vicii mai vechi. Nesiguranța. Ne întoarcem la tristeți mai vechi. Discuții despre o proprietate.
Abandon. Griji față de un om pe care îl îndrăgim. Ne aflăm în fața unor limite. Călăuză. Sentimentele
trebuie investigate cu anume maturitate. Se profită de pe urma celui slab. Împrejurările tensionate
sunt abordate cu o eficiență impresionantă. Ne mirăm de atitudinile celorlalți. Suntem protejați.
Carisma. Educația ne scoate dintr-o mare încurcătură. Teama de a răspunde provocărilor. Grijă de
boală. Tensiune gratuită. Durerile ne mobilizează să luăm decizii importante față de noi înșine.
Deformările sunt atenuate. Rememorare constructivă. O anumită experiență personală ne ajută să fim
mai sigur pe imaginea publică. Conflicte gratuite. Griji față de responsabilitatea unor organisme
colective. Reconfigurare. Suntem interesați de schimbări importante. Atenție pe distrugeri care există
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deja în viețile celorlalți. Modificările mi se par atractive. Certuri gratuite. Resentimente. Asimilam
greu o lecție de viață. Suntem interesați de ceea ce nu este atractiv. Minciuna ne face să fim agitați,
să ne simțim umiliți, marginalizați. Confruntare. Transformările sunt valoroase. Experiențele ne
învață mai mult despre selecție. Soluțiile sunt abordate cu mai multă implicare. Dorința de putere.
Consecințele faptelor proprii sunt văzute atunci când un eveniment sau un anturaj ne marginalizează.
Evenimente fără perdea. Se dorește o emancipare. Ceea ce nu obține ni se pare dezagreabil. Griji față
de caracterul coroziv al conservatorismului. Lipsim de la un eveniment important.. Brutalitate.
Autonomie prin mobilitate. Asocierile noi ne scot din mari încurcături. Experiențe frumoase.
Melancolia nu are greutatea pe care o avea în trecut. Indulgență. Educația personală este folositoare
celor mulți.

A treia decadă a lunii octombrie aduce excesele de putere foarte aproape de
momentele delicate din viața fiecăruia. La începutul acestei decade Marte se va afla într-un
careu perfect la Axa Dragonului și până la sfârșitul lunii va trebui să treacă și prin careul cu
Saturn. Unii vor crede că eșecul de acum este expresia birocrației, indecizii unor personaje
cheie, alegerilor proaste pe care aceste personaje ciudate le-au făcut în prima jumătate a
anului. Abia acum, în această a treia decadă a lunii octombrie înțelegem a doua parte a
devizei lunii, cea care se referă la reinventare adversarului. Dacă ignorăm fapta rea
rămânem doar în relație bună cu personajul care se face vinovat de așa ceva și drumul
mergem mai departe. Dacă nu, îi dăm acestuia din putere, îi arătăm cât de importante sunt
aceste lucruri pentru noi și la cea mai mică urmă de invidie nu știu unde să lovească. Dacă
Marte nu ar fi trebuit să treacă printr-o relație atât de dură cu Axa Dragonului și cu Saturn
nu s-ar fi pus problema învățării unei lecții de viață printr-o condiție de austeritate. Lucrurile
s-ar fi consumat cu o ușoară notă conflictuală, dar nu ar fi fost atât de apăsătoare. În privința
corelațiilor dintre decade, momentul de față face trimitere către mijlocul lunii martie, ca reper
pozitiv și către ultima decadă a lunii iunie, ca reper negativ. Reperul pozitiv de acum a avut,
la momentul când a activat (finalul lunii iunie) tot ca reper negativ. Asta înseamnă că oricât
de greu ar fi în această decadă primim un ajutor dintr-un plan nevăzut sau suntem ajutați de
faptele bune pe care le-am făcut altădată și despre care am crezut că nu le-a văzut nimeni.
Cu toate că rolul mentorilor este în această decadă diminuat, binele care plutește în jur, fie
cel rezultat din faptele bune pe care le-am făcut cândva, fie binele arhetipal, reușește de
fiecare dată să restabilească ordinea.


0:02 trigon Lună-Lilith
3:05 opoziție Lună-Pluton
5:02 trigon Lună-Mercur
10:11 sextil Lună-Junon
15:34 Ultimul pătrar
19:25 Luna intră în zodia Leu
22:39 trigon Venus-Neptun
23:57 trigon Lună-Chiron

Astăzi Luna parcurge ultimul sector de tranzit prin Rac și va avea de împlinit faza de
Ultimul pătrar. Luna va împlini, în mare parte, unghiuri pozitive cu planetele de pe zodiile de
apă sau cu Junon de pe Fecioară, dar și o opoziție cu Pluton. Ne vom aduce aminte peste
ani despre momentul de față ca fiind unul reprezentativ la capitolul emoție, nu atât prin
trăirea sau prin aprofundarea unui sentiment, cât prin descoperirea unui factor care
îmbogățește patrimoniul psiho-emoțional și îl face pe cel în cauză să devină peste noapte
un autodidact. Relația aceasta frumoasă dintre Venus și Neptun, cea care se împlinește în
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seara zilei de 21 octombrie, poate face ca multe din greutățile care ne-au dat bătăi de cap
în ultima perioadă să se ridice, să se volatilizeze, să dispară ca prin minune. Nu putem
ignora opoziția Lună-Pluton, așa cum nu am făcut-o niciodată, însă echilibrul acestei zile ne
dă mai multă încredere în lucrurile nevăzute, în binele care ne supraveghează toată
activitatea din umbră, în puterea unui protector.
Corespondențele de consolidare, cele care ne îndreaptă atenția către zilele de 25,
28 și 30 octombrie au ca principal mesaj eliberarea de greutățile ultimelor luni. Astfel,
descoperirea acestui lucru minunat care va avea asupra structurii emoționale un puternic
impact nu trebuie ignorat. Totuși se impune o precizare. Toate lucrurile care ne fac să ne
simțim bine sunt cu adevărat bune.
Relația bună Venus-Neptun poate acum
să impresioneze conștiința individuală,
să influențeze vizibil evenimentele
viitoare încât acestea să devină un fel de
umbră care să ne protejeze o perioadă
mai mare de timp, nu să ne facă doar să
ne simțim bine pe moment. De aceea,
corespondențele de dinamizare ne
îndreaptă atenția către zilele de 29 și,
respectiv, 30 octombrie, adică către
momentul de final al tranzitului Lunii prin
Scorpion și parcurgerea primului sector
al zodiei Săgetător. Pentru astrologi sectorul acesta înseamnă accesul la performanță. Este
clar că lucrul acesta nu se produce doar prin reacții de moment și nici într-un caz doar pentru
că cineva ne-a șoptit la ureche un secret și știm totul despre ceea ce urmează să se
întâmple. În momentul în care se pune problema consolidării, presiunea dată de opoziția
Lună-Pluton, adică de acele întâmplări tragice pe care nu le uităm atât de ușor, ne spune
că este suficientă doar puțină concentrare, puțină răbdare și puțin mai multă hotărâre în a
nu ne abate de la cale decât altădată. Corespondențele de dinamizare, cele care ne
motivează evoluția, creșterea, dezvoltarea, ne arată că, de fapt, lucrurile frumoase și
valoroase se produc doar atunci când realizăm trecerea de la păcat la performanță, nu altfel.


3:53 careu Lună-Uranus
15:53 sextil Lună-Marte
19:44 careu Marte-Axa Dragonului

Relația proastă dintre Marte și Axa Dragonului pune în dificultate gândurile bune pe
care le avem acum la finalul tranzitului Soarelui pe zodia Balanță. Desigur, acest eveniment
astral se va consuma în a doua parte a zilei următoare, însă încă de pe acum se pregătesc
anumite schimbări majore cele care accentuează gândul că lucrurile pe care le dorim cel
mai mult nu vor putea fi obținute niciodată. De fapt, nesiguranța zilei de 22 octombrie se
bazează mult pe ceea ce se întâmplă în timpul nopții de 21 spre 22 octombrie, atunci când
Luna și Uranus își împlinesc careul lor. Fie că este vorba despre un sentiment, o intuiție, un
vis, o premoniție, situația impusă de acest careul Lună-Uranus ne face să fim în tensiune,
îngrijorați poate chiar fără motiv. Acesta este fundalul care activează sau, mai exact, care-l
pregătește pe individ pentru acest mare moment de tensiune. Din nefericire, Marte pe zodia
Balanță nu reprezintă un avantaj pentru noi. Dacă unele lucruri sunt amplificate de aspectul
indicat mai sus, marile episoade care nu ne ajută să ne definitivăm statutul social sau să
obținem ceea ce ne dorim vin din faptul că în ultima perioadă am mers din greșeală în
greșeală. Pe Balanță, Marte nu are o calitate bună, el fiind în exil, deci aduce tensiuni prin
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necunoașterea metodei, prin neacceptarea măsurii. Corespondențele acestei zile ne
avertizează că experiențele pe care le-am avut în ziua anterioară, când Venus și Neptun nu
s-au aflat într-o dispunere foarte bună, sunt importante pentru ceea ce avem de împlinit
acum. De asemenea, zilele de 28 și, respectiv, 29 octombrie sunt importante prin
capacitatea specială pe care o au de a ne aduce la un numitor comun, de a împlini
deziderate
practice
împotriva obstacolelor care
apar. Pe 28 octombrie se va
împlini și Luna nouă, ceea
ce înseamnă că impulsul pe
care îl simțim încă de pe
acum, marea determinare
ce ne motivează acum să
depășim anumite bariere se
va transpune și în următorul
ciclu lunar, deci va dura
până spre finalul lunii
noiembrie. Lucrul acesta nu
trebuie să ne sperie pentru
că avem suficient de multă
energie pentru că aceste
proiecte să se împlinească.
Ziua de 28 octombrie este și o corespondență de dinamizare, ceea ce înseamnă că, în mare
parte, toate aceste lucruri care ni se par greu de împlinit sunt, în egală măsură, dureri, dar
și provocări. Desigur, opoziția Soare-Uranus care se va împlini pe 28 octombrie nu este un
element astral ușor de parcurs. Tocmai de aceea ni se recomandă să ne pregătim încă de
pe acum, adică tensiunea momentului să fie diminuată, puterea pe care o avem acum să
nu fie utilizată pentru a amplifica și mai mult conflictele aflate în derulare. Altfel, riscul unui
accident, fie el de natură personală, interioară, ca judecată, fie el ca eveniment social,
începe să devină din ce în ce mai posibil. Ecuația astrală a zilei de 22 octombrie este un
moment foarte delicat care ne poate slăbi rezistența dacă rămânem în această zonă a
gândurilor revoluționare. Adevărul conflictual nu folosește nimănui. La fel, nu folosește
nimănui nici minciuna împăciuitoare. Este util în momentul acesta curajul de a vedea esența
problemei și de a nu participa la nota sa conflictuală chiar dacă, din umbră, îi urmărim toate
etapele sale. Sunt multe de spus despre careul lui Marte la Axa Dragonului, cel care îi face
pe oameni să se pună de-a curmezișul și să rămână celebri prin aceste atitudini, dar să și
plătească un preț foarte mare pentru aceste teribilisme. Se va trece foarte ușor în zona
aceasta a conflictului dacă se invocă în mod obsesiv încălcarea unor drepturi. Știm că există
o legislație care ar trebui să protejeze drepturile cetățenilor, dar, în egală măsură, știm că
această societate în care individul este protejat perfect este o utopică. De aceea adevărul
conflictual de acum nu ne folosește.


1:52 careu Lună-Venus
8:36 trigon Lună-Jupiter
12:08 careu Lună-Mercur
20:19 Soarele intră în zodia Scorpion
22:28 Luna intră în zodia Fecioară
22:38 sextil Lună-Soare

În seara acestei zile Soarele va trece pe zodia Scorpion și îi va ajuta pe oameni să
înțeleagă mai multe despre spiritul practic, despre sentințe, acuzații, abuzuri, presiuni, dar
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și despre ceea ce ar trebui să facă pentru că toate aceste lucruri să nu se împlinească. Este
clar că momentul zilei de 23 octombrie ne aduce în fața unui episod teribil. Cea mai mare
parte din zi Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Balanță, iar Luna pe ultimul sector
de tranzit prin zodia Leu. Cele două semne sunt, în raport cu personalitatea, cu Soarele,
semne de domiciliu și decădere, lumina și întunericul. Tocmai de aceea, importanța astrală
a momentului ne vorbește despre o luptă pentru a ne susține opinia. În fapt, nu opinia este
atât de importantă sau, mai exact, nu conținutul ei este cel pentru care individul își folosește
atât de multă putere, își consumă atât de multă energie, ci ceea ce ar putea să obțină prin
demersul în sine. Unii spun că este un fel de test, de verificare, nu a cunoștințelor, ci a puterii
de persuasiune, a spiritului practic, o confirmare a faptului că putem sau nu putem să
obținem ceea ce ne dorim la un moment dat.
Corespondențele acestei zile susțin mesajul profund dat de legăturile dintre planete
de acum spunându-ne că avem în ziua de 26 octombrie o corespondență de consolidare,
iar în cea de-a 29 octombrie una de dinamizare. Consolidarea din 26 octombrie, când Luna
va trece prin careul la Axa Dragonului reprezintă un fel de avertisment în fața unui conflict.
Poate nu suntem conștienți de schimbarea care se produce acum, unii poate nu și-au
exersat niciodată modul acesta de raportare, însă este nevoie să facă un efort de înțelegere,
de raportare pentru că în continuare este activ careul Marte-Axa Dragonului și orice trimitere
către un unghi similar realizat cu axa destinului trebuie luat în considerare. Careul Lunii cu
Axa Dragonului din 26 octombrie, ca o consolidare pentru momentul de față devine, astfel,
un avertisment că orice neglijență poate amplifica tensiunea nu o reduce cu trecerea
timpului. Tocmai de aceea, Luna de pe Scorpion din 29 octombrie va ridica această
problemă a confruntării ducând-o spre dialog, spre conversație, spre argument, nu spre o
dispută în urma căreia obligatoriu cineva trebuie să piardă. Așadar, vorbim pe 23 octombrie
despre o patimă, despre plăcerea de a ne raporta la experiențele celorlalți cu fascinație ca
și cum acestea, definitivate deja, pot fi etaloane pentru ceea ce ne dorim pe viitor să
împlinim. În cuvinte mai simple, toate aceste corelații pe care le facem între zile sau între
aspecte ne ajută să ne dezvoltăm o finețe în a surprinde portița îngustă prin care trebuie să
trecem fără să afectăm în niciun fel armonia locului, fără să distrugem relațiile delicate pe
care le avem acum. Nu totul în viață trebuie judecat așa, dar atunci când situația o impune
este pentru omul inteligent și profund o plăcere specială de a demonstra că poate fi virtuos
și în modul acesta.


6:20 trigon Lună-Uranus
9:54 trigon Venus-Lilith
17:56 sextil Lună-Capul Dragonului
23:04 trigon Lună-Saturn

Ecuația astrală a momentului ne aduce în fața unui episod ciudat. Oamenii sunt
zăpăciți, indiferenți, invoca tot felul de motive pentru a se scuza, pentru a-și petrece timpul
într-un mod agreabil pentru ei, dar neplăcut pentru ceilalți, pentru a se abate de la ceea ce
și-au propus că trebuie să facă în această perioadă. Luna se află pe zodia Fecioară încă
din seara zilei anterioare și lucrul acesta poate fi bun pentru interesul pe care îl acordă stării
de sănătate, în sensul că am putea fi mai atenți la anumite semnale care ne vin din corp.
Mintea rămâne însă un capitol închis. 24 octombrie nu este rezervată activităților psihoemoționale, adică nu suntem atenți nici la gesturi nici la sentimente, nu vrem să fim atenți
decât la ceea ce ne dă o stare de confort. Relația bună dintre Venus și Luna neagră se pare
că este direct răspunzătoare de lucrul acesta. Cei care aleg pe baza acestor impulsuri săși programeze evenimente pe termen lung, fie că ele sunt simple discuții sau întâmplări
concrete de pe urma cărora să se aleagă cu mici atenții, obiecte, cu promisiunea unor
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avantaje viitoare, arată că sunt cu adevărat superficiali. 24 octombrie ar trebui să fie în
totalitate o zi dedicată meditației, abandonului în ceea ce privește activitatea socială, însă,
fiind o zi din cursul săptămânii, pentru mulți este greu să întrerupă ritmul activităților
cotidiene, să nu se ducă
la serviciu, să nu își
îndeplinească anumite
datorii sociale. Totuși
mesajul astral ne invită la
o detașare și am putea
să o abordăm pe
aceasta cel puțin din
punct de vedere psihic.
Dacă societatea ne cere
un program de 8 sau de
10 ore la locul de muncă
și ne respectă doar
pentru identitatea fizică,
să-i oferim astăzi, pe 24
octombrie,
doar
o
prezență fizică. Este un
moment
foarte
bun
pentru a ne întoarce
către
templul
de
vindecare,
către
gândurile care ne dau
putere,
către
sentimentele care ne
înalță. Ziua este plină de
gânduri frumoase, chiar
și trigonul Venus-Luna neagră este unul care trebuie apreciat, însă situația aceasta este un
fel de amețeală, de insulă, de sector detașat de întreg pe care nu ne putem baza în
restabilirea armoniei personale, în reechilibrare, ci ne putem baza doar pentru un confort de
moment. De altfel, 31 octombrie, corespondența de dinamizare, singura corespondență
aplicată zilei de 24 octombrie, ne avertizează că ieșirea din ritm nu afectează mediul social,
ci doar pe cel personal, nu produce schimbări în grupul de apartenență, ci aduce frustrări
personale care, transpuse în relațiile interumane ne duc spre însingurare, spre tristețe, spre
decizii care sunt împotriva a ceea ce ne-ar plăcea să facem de acum încolo. Asta înseamnă
că momentul de față, dacă ne cere să luăm o pauză, vrea să ne facă un bine.


1:06 opoziție Lună-Neptun
6:18 opoziție Lună-Lilith
7:59 sextil Lună-Venus
8:23 trigon Lună-Pluton
10:34 careu Lună-Jupiter
12:52 sextil Venus-Pluton
15:56 sextil Lună-Mercur
17:32 conjuncție Lună-Junon
23:19 Luna intră în zodia Balanță

Luna se află acum pe ultimul sector de tranzit prin zodia Fecioară și ne pune în fața
unor alegeri delicate. Nici de această dată nu avem o corespondența de consolidare, la fel
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cum nu vom avea nici în ziua următoare, dar avem două ecuații astrale în calitatea de
corespondențe de dinamizare. Este vorba despre zilele de 21 și, respectiv, 28 octombrie.
Cele două zile au mesaje opuse, contrare, situate la poli diferiți, ceea ce înseamnă că
momentul de față ne îndeamnă să facem o fuziune între forțe care nu au nimic în comun
sau, cel puțin așa am considerat până acum că aceste mesaje astrale, aceste stări sufletești
sunt abordate de oameni care au ales deja și că ele nu pot exista amândouă la o singură
persoană decât dacă este duplicitară sau dacă suferă de o tulburare. Este clar că ne aflăm
acum în fața unui moment foarte delicat pe care îl citim și din deviza generală a acestei
decade prin termenul de defazare. Nu trebuie să fii marcat de o tulburare pentru a aduna în
ființa ta elemente contrare. Aceste elemente contrare pot fi dezvoltate fără a fi practicate pe
seama cuiva, fără a face o demonstrație de forță, fără a fi angrenați într-un proces de
demonstrație. Calitatea specială care ne vine din trigonul Venus-Neptun va rămâne în
continuare un element de sensibilitate care poate coexista cu firile conflictuală așa cum ne
spune opoziția soare Uranus. Așa cum am văzut de multe ori, atunci când omul laș nu
înțelege cum anume pot unii trece peste anumite limite, destinul îl constrânge, îl duce către
situații în care să se exprime din proprie inițiativă în direcția aceasta apoi îi schimbă brusc
tot cadru social care i-a fost până la acel moment confortabil, dar îi lasă determinarea pentru
a reacționat din nou. Cele două reacții se dovedesc a fi contrare pentru că lipsește cadrul
general. Acesta este un exercițiu inițiatic extrem de simplu la care este supus discipolul încă
de la începutul practicii sale. Începătorul ajunge la maistru cu reprezentările pe care și le-a
însușit din viața laică. A înțelege că raporturile sale se bazează pe acest cadru care trebuie
schimbată este o condiție absolut esențială pentru ca rezultatele bune promise de maestru
să poată fi accesate și de discipol. Așadar, ecuația astrală a zilei de 25 octombrie se
bazează în mare parte pe acest joc al raportării, al înțelegerii cadrului general care ne poate
păcăli atât de mult încât să ne facă chiar prizonieri propriilor opinii. Înțelesul acesta ne va fi
accesibil în special spre seară când Luna, aflată pe finalul tranzitului sau prin zodia Fecioară,
va fi în Perioada fără direcție, adică se va deplasa de la ultimul aspect major către intrarea
în zodia următoare. Acela este momentul de gol când șabloanele își arată adevăratul chip.


3:12 opoziție Lună-Chiron
18:10 careu Lună-Axa Dragonului
22:47 conjuncție Lună-Marte
23:32 careu Lună-Saturn

În seara acestei zile Luna va trece prin careu la Axa Dragonului ceea ce înseamnă
un moment de conflict. Despre momentul acesta de conflict am mai amintit și în ziua de 23
octombrie, cea care are asupra situației de față un impact foarte bun, oferind o
corespondență de dinamizare. Astfel, momentul de față se va evidenția ca un semn de
putere, de trezire, de curaj, de depășire a unor granițe, de înțelegere a celor pensiuni care
au primit din partea noastră mai mult credit decât ar fi trebuit. Astfel, momentul zilei de 26
octombrie stă în faptul că reușim să vedem dincolo de aparențe. Despre ceea ce vom
înțelege că sunt aceste observații este o altă poveste, dar ceea ce vedem este clar, limpede,
corect. Cei care lucrează cu energia sau care se află implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor folosi vibrația acestei zile pentru a recupera o parte din energie, pentru a-și
revigora structura, pentru a se reîntregi. Acesta este, în mare parte, un procedeu inițiatic,
numit “recuperarea energiei“, iar eficiența sa este garantată doar de seriozitatea practicii.
Omul care reușește să își recupereze energia lăsată în evenimentele trecute nu va fi o ființă
conflictuală, nici chiar atunci când se va trezi, fără să vrea, într-o situație delicată. Puterea
sa, capacitatea sa de a se recompune ar putea să fie principala explicație pentru care se
află acolo. Poate oferi un exemplu celorlalți, îi poate ajuta pe ceilalți să facă la fel fără a primi
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titlul de ghid, maestru, profesor. Practic, prin toate aceste elemente delicate pe care le vom
parcurge de-a lungul zilei de 26 octombrie, prin toate conflictele care ne vin în minte și pe
care le putem soluționa prin acest procedeu, demonstrăm tărie de caracter și maturitate.
Cine crede că poate demonstra tărie de caracter și maturitate prin diplome sau titluri obținute
în urma unor cursuri plătite se înșală. Viața este ceea ce trăiești nu ceea ce îți scrie pe o
bucată de carton că ai putea să faci.

Un alt element important al acestei zile este dat de întârziere a unui proiect.
Întârzierea unui proiect pe 26 octombrie nu este neapărat un element rău. El ar putea deveni
dacă va fi dus în ecuația astrală a zilei următoare, pe 27 octombrie când se va împlini careul
Marte-Saturn, cel care este activ, în faza crescătoare, și acum. În momentul de față
întârzierile înseamnă a ne opri din a trage concluzi în mare viteză, din a sări etape pentru a
ajunge la concluzia care ne convine.


7:39 careu Lună-Pluton
10:23 sextil Lună-Jupiter
16:31 careu Marte-Saturn
22:29 Luna intră în zodia Scorpion

În mijlocul acestei zile Marte și Saturn își vor definitiva careul lor, aspect foarte delicat,
critic, unul dintre cele mai dificile ale acestei decade. Vorbim, așadar, despre conflicte
gratuite, despre gânduri de răzbunare, despre desprindere de tot ceea ce înseamnă
promisiune pentru a arăta partenerului de dialog, celui căruia i s-a promis că nu se poate
descurca fără ca această promisiune să fii onorată. Chiar dacă la exterior un om educat nu
va lăsa să se vadă că intenția este aceasta, aspectul astral indicat distruge orice formă de
dialog și pune înaintea tuturor orgoliul de a câștiga, de a învinge, de a domina. Această
dispunere negativă beneficiază însă de o rază de speranță. Cele două planete se află una
în zodia de exaltare a celeilalte planete ceea ce poate fi considerat, într-o anumită
accepțiune, un fel de recepție mutuală. Astfel, careul celor două planete îi zdruncină pe
oamenii leneși care au avut de câștigat dacă au fost invidioși și orgolioși, îi lovește în zonele
unde nu se pot schimba, îi mobilizează să renunțe la aceste vicii pentru a pune în locul lor
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ceva mai bun. Vorbim, așadar, despre o creșterea puterii personale prin rezistență, dar nu
în fața schimbării, ci în fața factorului care
viciază, în fața forțelor anarhice pe care
omul obișnuit le ia ca atare, nu le
interpretează, nu le plasează într-un anumit
context. Astfel, corespondențele acestei
zile merg către ziua de 29 octombrie, prin
consolidare, când Luna se află pe finalul
tranzitului sau prin zodia Scorpion,
domiciliul nocturn al planetei Marte, dar și
către zilele de 29 și, respectiv, 30
octombrie, ca dinamizare. Vorbim, așadar,
despre o explozie, despre o schimbare
spectaculoasă, dură, aprigă, făcută cu nerv,
cu forță cu scopul de a obține anumite
efecte.
Dacă nu ar fi existat această recepție mutuală prin semnele de exaltare, momentul
acesta nu ar fi fost privit ca o formă de emancipare, ci doar rezultatul unor demersuri
delicate, apăsătoare pentru că pe 28 octombrie se va împlini Luna nouă și ceea ce
parcurgem acum este un fel de etapă finală a ciclului lunar care tocmai se încheie. Am fi
fost avertizați referitor la anumite distrugeri care nu trebuie să se producă la voia întâmplării,
însă această comunicare specială între planete îi permite celui în cauză să mai lase lucrurile
să vină și de la sine, nu să le controleze în mod obsesiv. De altfel, faptul că la momentul
acela când careul Marte-Saturn se împlinește, Luna se afla pe zodia Balanță arată că
aceasta este starea de fapt a lucrurilor, așa simt oamenii să facă, să lase lucrurile să vină
de la sine. Pentru că vorbim despre un careu între doi malefici, starea apăsătoare va fi, însă
lângă ea va exista și o voce caldă, cea a conștiinței care ne va sfătui să facem ceea ce
trebuie.


5:40 Lună nouă
6:00 opoziție Lună-Uranus
10:15 opoziție Soare-Uranus
17:28 trigon Lună-Capul Dragonului
23:19 sextil Lună-Saturn

În dimineața acestei zile se va împlini faza de Lună nouă ceea ce înseamnă pentru
mulți un fel de reconfigurare. Așa cum am văzut din observațiile inserate celorlalte zile ale
acestei decade, această Lună nouă nu ne poate oferi atât de multe privilegii pe cât am dori,
dar ne ajută să înțelegem mult mai bine nota conflictuală a acestei perioade. Știm că ultima
decadă a lunii octombrie aduce mentorilor un rol diminuat, iar schema astrală a zilei de 28
octombrie accentuează chiar această pierdere a puterii, a imunității, a credibilității. Lucrul
acesta nu vine din partea Lunii noi, adică din partea conjuncției Soarelui cu Luna, ci din
relațiile proaste pe care luminariile, adică atât Soarele, cât și Luna, le au acum cu Uranus.
Din fericire, această fază a Lunii poate deveni un fel de element astral de sine stătător care
va media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Vorbim, așadar, despre un moment de
maximă încordare, de disperare, când puterea scade în intensitate, când anumite semne de
boală sunt prea clare sau analizate într-un mod exagerat în așa fel încât rezultatul final să
fie eronat. De aceea se impune ca pe 28 octombrie să fim rezervați, atenți la ceea ce
concluzionăm, la ideile în care alegem să credem. Tot ceea ce facem acum este rupt de
conexiunea cea bună, chiar conflictual și din această cauză nu se recomandă modificări de
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structură, nici măcar cele care ni se par foarte atractive. Este indicat să abordăm conflictele
mai vechi pe o cale a dialogului, a clarificării, dar și aceasta trebuie să se desfășoare în
termeni acceptați de ambele părți. Nimic din ceea ce forțează nu produce un efect bun.
Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că Soarele din Scorpion se
află acum în opoziție cu Uranus
retrograd pe zodia Taur. Există un
simț aparte cu care intervenim în
evenimentele sociale, pe care-l
folosim în analiza acelor episoade
care scapă partenerului de dialog.
Tocmai de aceea avem nevoie să
interacționăm în permanență, să
obținem acceptul său, să nu luăm
decizii considerând că hotărârile
acestea sunt mai bune decât ceea
ce ar putea decide celălalt. Orice
rupere a dizarmonii ei ne
transformă în ființe marginalizate,
ne face să ne simțim umiliți, uitați
de lume, părăsiți. Apoi, acest sentiment de nesiguranță va căuta situații similare în trecut și
vom încerca să construim o remediere doar a problemelor identificate în modul acesta, nu
altfel, nu în mod general, nu pe alte căi, așa cum suntem ajutați acum. Conflictul este
elementul definitoriu care transformă această Lună nouă într-un fel de bombă cu efect
întârziat. Dacă știm ce trebuie să facem această bombă nu va exploda niciodată. Dacă nu
va exploda și nu vom ști niciodată când, nu înseamnă că nu va exploda.


0:52 trigon Lună-Neptun
7:07 trigon Lună-Lilith
8:36 sextil Lună-Pluton
17:18 conjuncție Lună-Venus
19:36 conjuncție Lună-Mercur
20:38 sextil Lună-Junon
23:58 Luna intră în zodia Săgetător

29 octombrie este o zi de mare complexitate. În primul rând, Luna va trebui să treacă
acum pe ultimul sector de tranzit prin zodia Scorpion ceea ce înseamnă pentru mulți spirit
practic, inițiativă, o mai bună organizare, o mai bună atenție aplicată proceselor de lucru,
chiar dacă ele sunt legate de un domeniu artistic sau de unul științific. Dintre toate unghiurile
pe care Luna le parcurge pe acest ultim sector de tranzit, se evidențiază conjuncțiile
succesive cu planetele Venus și Mercur. Asta înseamnă că momentul de față scoate în
evidență latura umană, nu cea instinctuală care vine din zodia Scorpion, semn tranzitat de
planetele Venus și Mercur. Aspectul arată că lucrurile bune au supraviețuit conflictelor din
zilele anterioare, au reușit să supraviețuiască deși toate aceste elemente pozitive au fost
ținta unor atacuri destul de dure. Dar 29 octombrie nu este o zi a consecințelor de această
factură, ci una de organizare. Unii vor considera că această organizare se impune pentru
că este ultimul moment când ar putea să facă lucrul acesta, pentru că începând cu 30
octombrie situația personală, conjunctura socială comportă anumite modificări.
De partea cealaltă, găsim oameni care se supără prea ușor pentru că nu primesc
ceea ce au solicitat. De altfel, lucrul acesta este foarte întâlnit în analizele pe care le facem,
forma aceasta de obrăznicie pare să fie susținută chiar de societatea de consum. În
momentul acesta, obrăznicia de care vorbim trebuie să fie un fel de putere, adică prin
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folosirea ei să se obțină anumite avantaje care să oprească marginalizarea ce ne-a fost
aduse la cunoștință și care a fost stabilită pe baza unei analize obiective. Ceea ce se
întâmpla acum, pe 29 octombrie, este doar începutul unei perioade delicate, nu și rezultatul
final. Lucrul acesta ar putea să ne bucure, dar ar putea să ne și întristeze. Dacă ne
îndreptăm atenția către corespondențele de dinamizare înțelegem de ce lucrurile acestea
negative tind să ocupe întregul spectru al percepțiilor în spațiul astral al zilei de 29 octombrie.
Zilele de 22 și, respectiv, 27 octombrie, adică atunci când Marte va trece prin careul la Axa
Dragonului și, respectiv, prin careul la Saturn, sunt impulsuri care ne îndeamnă să trecem
peste orice fel de barieră, să considerăm că această perioadă este una dură, una care nu
cere îngăduință, care ne încurajează să trecem peste orice obstacol folosindu-ne de orice
mijloc. Din fericire, toată această presiune care va face ziua de 29 octombrie celebră este
un fel de balon de săpun. Imediat ce Luna va trece pe zodia Săgetător lucrurile se vor
clarifica, adică se va stabili, ca în celebrul proverb, că minciuna are de fiecare dată picioare
scurte.


3:52 trigon Lună-Chiron

În noaptea de 29 spre 30 octombrie se va împlini trigonul Lunii cu Chiron, singurul
aspect pe care îl conține această zi. Putem vorbi despre alte influențe, însă doar în a doua
parte a zilei, când apar interferențe ale altor unghiuri. Cert este că momentul de față, pentru
că face o legătură interesantă cu ziua următoare, prin consolidare, zi care aduce inițierea
deplasării retrograde a planetei Mercur, devine una
de melancolie. Sunt multe lucruri care vor fi spuse
astăzi tocmai pentru că nu există o presiune astrală,
nu există o interdicție foarte clară referitor la ceea ce
ar trebui să facem, să spunem ori să nu facem. Se
va discuta mult despre ceea ce este agreabil sau
dezagreabil, despre ceea ce îi afectează pe oameni
prin ceea ce consumă, fie că sunt idei sau alimente,
fie că sunt aspirații sau planuri de viitor.
Pentru că această zi are o corespondență de
dinamizare orientată către prima zi acestei decade
care are, ca eveniment astral, un trigon între Venus
și Neptun, putem avea încredere că alegerile pe care
le facem acum vor fi cele mai bune, intuițiile pe care
le avem vor fi constructive și că dacă ieșim din
această zonă a elementului banal nu vom greși
pentru că sunt multe alte experiențe, aferente
celorlalte zile ale decadei, care ne pot ajuta să le
facem o opinie despre situația de față. Faptul că
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Săgetător
este un semn bun, de încurajare, de progres, de
speranță, dar nu putem renunța la grijile la care ne
expun corespondențele de consolidare. Unele merg
spre careul Marte Saturn, deci ceea ce este întârziat
cere să rămână întârziat, iar altele merg spre următoarea zi, când Mercur va intra în mers
retrograd, ceea ce ne explică de ce unele lucruri trebuie să rămână Întârziate, adică să
rămână active într-un alt plan, mult mai lent. Retrogradarea lui Mercur pe zodia Scorpion nu
este un element compatibil cu mesajul acestei zile, cel dominat de prezența Lunii pe
Săgetător. Grijile pe care le vom avea în perioada de retrogradarea lui Mercur nu sunt
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compatibile cu ambițiile și dorința de performanță de acum. Ca o mască, unii își vor face griji
față de caracterul conservator al unor decizii, față de consecințele acestor decizii, însă, în
realitate, totul se bazează pe absența acelui program, acelei metode care să-i permită
oricărei persoane să administreze bunul cu care intră în contact. Deci, vorbim pe 30
octombrie despre identificarea unei metode universale pe care să o folosească toată lumea
și, ca o consecință, puterea grupului să crească. Prin corespondențele de dinamizare
această putere a grupului va crește doar prin administrarea unui fond emoțional. Acolo unde
există emoție există putere. Unde nu există emoție nu există realizare.


0:04 conjuncțieMercur-Venus
3:51 careu Lună-Neptun
6:14 sextil Lună-Marte
11:00 careu Lună-Lilith
16:34 conjuncție Lună-Jupiter
17:31 Mercur intră în mers retrograd
23:18 sextil Venus-Junon

Aproape toată ziua Mercur va fi static pe zodia Scorpion urmând ca retrogradarea sa
să fie inițiată spre seară. Asta înseamnă că în noaptea de 30 spre 31 octombrie, prin
conjuncția sa cu Venus, caracterul static va impune absența unui argument, a unei idei, a
unui bun sau trecerea ilicită peste anumite obstacole. Ultima zi a acestei decade face referire
însă la lucruri bune. Chiar și în
această zi, deși a trecut mult timp de
atunci, se mai resimte zgomotul
conflictelor mai vechi, zgomotul pe
care l-am avut în celelalte decade
ale lunii octombrie. Momentul acesta
ar trebui să fie unul emoțional,
încântător, care să nu țină neapărat
de calitatea pe care o are
retrogradarea
planetei
Mercur
pentru că acest mers înapoi al
planetei se realizează, în a doua
parte a acestei zile, ceea ce nu
poate pune o amprentă categorică
asupra momentului. Vom vorbi
despre retrogradarea lui Mercur în luna noiembrie, dar acum, pentru că această planetă
trece prin conjuncția cu Venus, ne încurajează să devenim foarte atenți la detalii, la planurile
de viitor, la ceea ce bruschează emoția partenerului de dialog sau la ceea ce ar putea să ne
teleporteze către o dimensiune a melancoliei sau a tristeții.
Prin ceea ce se întâmplă acum avem parte de experiențe frumoase, cele care sunt
în afara intuițiilor teribile, dureroase, sinistre pe care le-am avut în ultima perioadă, dar și în
afara sugestiilor negative primite din partea așa-zișilor prieteni. Este clar că momentul
acesta în care Mercur își inițiază deplasarea retrogradă se bazează mult pe ceea ce am
observat în zilele anterioare, în special pe 30 octombrie, care nu a fost în regulă, care nu a
fost corect, dar care a fost acceptat ca fiind un lucru bun sau ca fiind semnul de progres pe
care îl așteptam de mult timp. Eroarea zilei anterioare, observată și neîmpărtășită, se
transformă pe 31 octombrie într-un fel de decizie. Aceste decizii ne ajută să fim foarte
categorice atunci când urmărim asocieri noi, pentru că doar acestea ne vor scoate din
încurcătură. Niciodată retrogradarea lui Mercur nu a fost o perioadă simplă, ușoară sau
accesibilă. Inițierea acestei deplasări se face imediat după ce planeta Mercur se desprinde
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de Venus. Lucrul acesta este foarte bun pentru omul organizat, pentru cel sensibil care vrea
ca emoția sa să fie transpusă într-un act de creație, este semnul că experiențele frumoase
vor fi întotdeauna deasupra greutății impusă de melancolie sau de tristețe. 31 octombrie nu
este o zi de tristețe, ci doar anunță faptul că urmează o perioadă mai delicată, când lucrurile
categorice trebuie spuse pe un ton ridicat, tunător.
Așadar, ultima decadă a lunii octombrie ne vorbește despre o formă de putere pe
care trebuie să o experimentăm, fără a distruge armonia de grup, fără a ne pune în
dificultate, fără a face greșeli mari, în raport cu prietenii cei dragi, cu oameni pe care îi iubim
foarte mult. Orice am face, relațiile acestea foarte încordate pe care le vom parcurge de-a
lungul acestei decade vor lăsa urme adânci în conștiința individuală, iar peste ani ne vom
aminti despre ele cât despre niște situații care au urmărit să distrugă, să ne modifice, să ne
transforme în niște personaje, în ființe de carton, în iluzii. Faptul că momentul de față face
trimitere către ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii martie atunci când Marte avut relații
bune cu Saturn și Pluton, iar acum are relații negative cu Saturn și Axa Dragonului ne spune
că întâmplările pe care l-am parcurs de-a lungul acestei decade sunt semne ale unei
decăderi. Nu contează că am decăzut din cauza birocrației, din cauza argumentelor pe care
nu ni le-am putut susține din primăvară până acum sau din cauza obsesiei dreptății
personale, cea care nu are nimic de-a face cu dreptatea obiectivă. Contează faptul că
această decadă ne învață că a trăi nu înseamnă a lovi în cei pe care-i considerăm vinovați
de ceva, ci a urmări să ne îndeplinim obiectivele pe care ni le-am stabilit fără a le provoca
celorlalți suferință.
Luna octombrie, așa cum am văzut, ne-a pus în fața unor situații foarte delicate. Multe
din unghiurile majore pe care l-am parcurs au fost negative, tensionate, marcate de o
presiune foarte mare și, o parte, ne-au spus că asocierile nu sunt tocmai corecte. Nu putem
generaliza, însă putem avea încredere în mesajul acesta. Acolo unde relațiile nu au fost
corecte, acolo unde asocierile au cerut o reexaminare, o amânare, acolo unde raportul
individului cu grupul de apartenența fost delicat, ni se cere o schimbare. Altfel, ajungem în
postura de a confirma a doua parte a devizei lunii cea care face referire la reinventarea
adversarului. Totuși, cine va consulta aceste mesaje din timp va înțelege de ce prima parte
a devizei face referire la frunzele care se rup singure. A existat de-a lungul lunii octombrie
o formă de abandon pe care nu avem de ce să o ducem în mod conștient în lunile ce vor
veni pentru că asta înseamnă să trecem într-un sector mai rău decât cel pe care îl încheiem
și nu este de dorit. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, va fi doar pentru că cel în cauză vrea
lucrul acesta.
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NOIEMBRIE

TUNETE. VORBELE DULCI SCHIMBĂ REGULILE
ASPRE.
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Luna noiembrie va aduce câteva clarificări pe anumite direcții conflictuale care ne-au
dat bătăi de cap în lunile din urmă. Nu va fi o schimbare spectaculoasă, nu va fi una amplă,
categorică, ci va fi una în elementele esențiale, ceea ce ne va bucura foarte mult. La
începutul perioadei Junon va trece pe zodia Balanță apoi se vor împlini, între alte elemente
astrale, câteva unghiuri frumoase până spre finalul primei decade când Junon va trebui să
atingă opoziția cu Chiron, aspect care ne va tulbura puțin. Apoi, pentru o perioadă, adică a
doua decadă, lucrurile se vor tempera ușor. Între timp și Marte va trece pe domiciliul sau
nocturn, pe Scorpion și chiar dacă intră într-o fază de restructurare (va trece prin opoziția
cu Uranus), ceea ce poate să facă pe acest tranzit, până la sfârșitul anului, va rămâne mult
timp în conștiința oamenilor. Așadar, tonul agresiv dat de tunetele indicate de deviza
generală va contrasta teribil cu vorbele dulci, spuse mai mult sau mai puțin interesant, cu
scopul de a schimba unele reguli. Schimbarea regulilor se impune nu pentru că acestea ar
avea un caracter aspru gratuit, ci pentru că duritatea lor nu mai corespunde prezentului. De
mult timp ne-am dorit așa o Lună, de mult timp ne-am dorit așa o perioadă. Acum va trebui
să facem tot ceea ce trebuie pentru ca lucrurile frumoase ce ne sunt oferite acum să se
împlinească așa cum trebuie.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

442

Decada I (1-10 noiembrie 2019)
Descoperiri sinistre. Ne pregătim pentru fapte mari. Erupție. Viața
este plină de întâmplări neașteptate. Eficiență. Împrejurările nu
favorizează sinceritatea. Apar motivații noi. Se schimbă un
domeniu. Teamă. Pretenții prea mari. Limitările ne încurcă.

DECADA NR. 31
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

5

11-20 februarie

Reper negativ

35

11-20 decembrie

NOIEMBRIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
2, 10
1
2, 3, 4, 8
1, 10
2
1
1
3
5
1, 6
4
2
3, 7
5
8
6
4
7
5
1, 5
8
9
8
9
10
9
10
1

Cunoaștere care poate fi transpusă în atenție. Evoluție prin schimb de experiență. Informațiile
pe care le obținem depind foarte mult de ceilalți. Propaganda. Educație. Avem nevoie de exemple.
Trecem dincolo de un obstacol. Ne angajăm să respectăm promisiuni foarte îndrăznețe. Suntem
curajoși chiar dacă ceea ce vrem să împlinim este foarte dificil. E schimbăm tactica. Puterile sunt
aprobate în funcție de menire. Discutăm despre transformare doar dacă amintim de punctul din care
am pornit. Subiectivitate. Emoții ciudate. Severitatea nu este susținută de relații. Oamenii sunt
dezamăgiți dacă sunt constrânși. Ne întoarcem la obiceiuri mai vechi. Se demonstrează că un individ
faimos a greșit. Suveranitate. Tensiunile nu trebuie ignorate. Frumusețea ne curtează. O modificare
benefică este posibilă fără efort. Gândim mult și facem puțin. Ne întoarcem împotriva celui care nea ajutat. Hotărâri pe baza erorilor. Generozitate plătită scump. Putere. Oamenii slabi nu gândesc
pentru grup. Este nevoie de un ghid, dar dacă-l întâlnim îl refuzăm. Nervozitate. Resentiment.
Inițiativă. Egoismul care trebuie să treacă dincolo de obstacole. Severitate. Conducătorii dezamăgesc.
Gândurile bune nu sunt împărtășite. Rolul unui ghid este pus la îndoială. Binele face referire doar la
confortul de moment. Trecem printr-o perioadă dificilă. Anumite deviații nu sunt înțelese așa cum
trebuie. Unele consecințe se grăbesc să apară. Credem prea mult în păcat. Scopul este schimbat.
Emoțiile pozitive se pot impune ușor, doar dacă nu depindem de opiniile celorlalți. Problemele apar
și trec fără prea multe obstacole. Ușoară defăimare. Neliniște. Înfruntările pot fi brutale. Ceea ce este
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bun este amânat. Credem în ceea ce nu putem obține ușor. Apar probleme în atingerea unui obiectiv.
Viitor incert. Logica este bună, dar lipsită de solidaritate. Receptivitate. Facem trimitere la o perioadă
din copilărie. Resursele nu sunt administrate corect ori sunt epuizate. Sentimentele frumoase ne pun
la încercare. Descrieri ciudate. Probleme legate de seriozitate. Acces la informații care nu ne privesc.
Credem că suntem asemenea celor cu care colaborăm, dar asemănarea este doar pe tulburări.
Momente dificile. Resentimentele par soluții rapide. Strălucirile de acum sunt false.
Prima decadă a lunii noiembrie ne aduce câteva schimbări care vor avea darul de a
impune întregii luni un anumit ritm. Dacă unii se lasă în voia impresiilor superficiale atunci
ritmul lunii va fi marcat de descoperiri sinistre. Dacă nu, atunci aceste deschideri vor fi
judecate după eficiență, după calitatea întâmplărilor, după motivele noi ce ne sunt oferite.
Reperul pozitiv al acestei decade ne îndreaptă atenția către mijlocul lunii februarie, atunci

când Junon a trecut pe zodia Gemeni. Acum se pregătește să treacă pe zodia Balanță, deci
se realizează o comunicare foarte frumoasă, armonioasă și benefică între mesajul de atunci
și mesajul de acum (ambele zodii sunt semne de aer). De asemenea, atunci Marte se afla
pe Berbec și își pregătea trecerea pe zodia Taur, iar acum Marte se află pe zodia Balanță,
într-o relație negativă cu Pluton. De aici înțelegem că asocierile pozitive ale acestei decade
țin mai curând de conveniențe, de idealuri, nu de situațiile concrete. Situațiile concrete au
nevoie de mai multă muncă, mai multă atenție, adică lucrurile nu trebuie lăsate la voia
întâmplării pentru că, altfel, vom vedea că toate se duc pe apa sâmbetei. Lucrul acesta nu
îl vom conștientiza la începutul perioadei, ci spre sfârșit, când opoziția Chiron-Junon se va
definitiva. Reperul negativ al acestei decade va fi către mijlocul lunii decembrie atunci când
Chiron își va reveni la mersul direct, iar Marte se va afla într-o dispunere pozitivă cu Neptun
și în alta la fel de bună cu Saturn. Momentul acela ar putea să ni se înfățișeze ca un fel de
remușcare. Greșelile de acum, făcute pentru că am lăsat ca lucrurile să vină de la sine, vor
fi judecate atunci ca semne de decădere. Nu trebuie să căutăm prea departe în trecut
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această decădere. La momentul acela vom știi că această decădere a venit de acum, din
prima decadă a lunii noiembrie.


2:35 careu Lună-Junon
4:41 Luna intră în zodia Capricorn
8:44 careu Lună-Chiron
12:52 trigon Lună-Uranus
21:23 sextil Lună-Soare
22:24 Venus intră în zodia Săgetător

În această zi Luna își va definitiva tranzitul sau prin zodia Săgetător și va intra, încă
de dimineață, pe zodia Capricorn. De asemenea, și Venus își va încheia tranzitul sau prin
zodia Scorpion și va intra pe Săgetător. Momentul acesta este unul de constrângere, dar nu
printr-o interdicție, ci dintr-o oboseală pe un program încărcat, pe dinamica momentului.
Corespondențele de dinamizare ne îndreaptă atenția către următoarele trei zile, dar și către
ziua de 8 noiembrie, cea care ne aduce două unghiuri frumoase pe care soarele le
împlinește cu Saturn și Neptun. Referitor la mesajele astrale ale următoarelor trei zile
dinamismul la care suntem supuși nu reprezintă o investiție, ci mai mult un consum, o
epuizare. Dacă aceste corespondențe de dinamizare ar fi mers mai departe de ziua de 4
noiembrie, când Junon va trece pe zodia Balanță atunci am fi considerat că tot acest efort
va fi, la un moment dat, încununat de un rezultat bun susținut de noua poziție a acestui
element astral. Faptul că lucrurile se opresc la ziua de 4 noiembrie ne lasă această impresie
că totul este pentru consum, pentru devorare, pentru distrugere.

Înțelesul cel mai frumos și înălțător vine tocmai din faptul că elementele acestea care
se distrug nu ne-ar fi fost folositoare pe mai departe. Nu ne-ar fi fost mai bine dacă am fi
mers mai departe cu toate cele pe care le pierdem în următoarele zile. Până la urmă,
lucrurile acestea care vin spre noi cu mesajul transformării ne ajută mult. Pentru unii aceasta
este o simplă propagandă, adică răspândesc ideile altora și vor considera că dacă își facă
treaba așa cum trebuie pe mai departe vor trăi bine din beneficiile care vin din această
muncă. În realitate, sunt oameni goi de conținut, de asta doar distribuie, nu dăruiesc. Dacă
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Venus nu s-ar fi aflat toată ziua pe finalul tranzitului sau prin zodia Scorpion nu ne-am fi
gândit nici măcar o secundă că lucrurile acestea vor fi atât de dramatice. Abia de mâine,
după ce Venus pe Săgetător ne va deschide către frumos și către dreptatea adevărată,
putem spune că drama dată de obsesia puterii, chinurile care ne-au ținut captivi în această
zonă vor fi ceva de domeniul trecutului. Până atunci gândim că trebuie să suportăm, că așa
este destinul, după cum ne spun și corespondențele de consolidare, cele care se îndreaptă
către ziua următoare și către ultima zi a acestei decade. Chiar dacă în ultima zi a acestei
decade Mercur retrograd se va afla într-o relație bună cu Pluton, semn că am putea gândi
într-o direcție constructivă, retrogradarea acestei planete inversează cumva ordinea
lucrurilor și-i face pe oameni să acorde o mai mare atenție suferinței decât demersurilor care
i-ar putea elibera de suferință.


1:45 conjuncție Lună-Coada Dragonului
9:33 conjuncție Lună-Saturn
10:39 sextil Lună-Neptun
16:15 careu Lună-Marte
18:50 sextil Lună-Lilith
19:41 conjuncție Lună-Pluton

A doua zi a lunii noiembrie se bazează foarte mult pe ceea ce am văzut, înțeles și
pus în aplicare în prima zi, adică pentru momentul de față va conta foarte mult cum anume
ne-am pregătit pentru primul sector de tranzit al planetei Venus prin zodia Săgetător. Dacă
ziua anterioară ne-am petrecut-o fiind recalcitranți, agresivi, căutând motive de ceartă, de
abuzuri, de scandal, atunci și frumusețea o vedem tot ca un rezultat al unor astfel de
demersuri.
În noaptea de 1 spre 2 noiembrie Luna va trece prin Coada Dragonului și apoi prin
conjuncția cu Saturn. Abia spre sfârșitul zilei va trece și prin conjuncția cu Pluton. Este clar
că momentul de față înseamnă pentru mulți schimbări tactice, dar pentru că relația Lunii cu
Coada Dragonului nu poate fi scoasă din această ecuație, această schimbare a tacticii nu
aduce și schimbarea locului unde se desfășoară confruntarea, nu aduce și înlocuirea
adversarului. Din această cauză și corespondențele de dinamizare ne îndreaptă atenția tot
către prima zi a lunii septembrie ca o obsesie, ca un lucru pe care vrem să-l facem, dar nu
știm cum și pentru că avem resursele necesare alegem varianta cea mai simplă adică
întindem mâna spre soluțiile pe care le-am tot pus în aplicare de mult timp.
La capitolul relații, această a doua zi a lunii noiembrie se va remarca prin legături
haotice. Dacă unii vor considera că perturbațiile în relațiile de prietenie nu sunt demne de
atenție atunci să nu se mire dacă la sfârșitul acestei decadei, zi care reprezintă pentru
momentul de față o corespondență de consolidare, vor vedea că se înșală. Momentul acela
ar putea să le aducă un episod violent, nu pentru că așa ar fi atunci, ci pentru că sămânța
de scandal a fost pusă într-un pământ fertil încă de astăzi.
Un alt element important al acestei zile este dat de schimbarea unei metode de lucru.
Acest episod ne ajută să înțelegem de ce relațiile neconvenționale ar putea să reprezinte în
momentul de față soluția multor probleme, multe dintre ele foarte ciudate. Cu toate acestea,
dacă suntem deficitari la capitolul comunicare, dacă mesajul pe care îl avem se
concentrează doar pe faptul că ne lipsește ceva nou și nu pe demers, pe ce ar trebui să
facem pentru a obține, schimbarea metodei de lucru va merge către a cere ajutorul de la
cineva în ideea că vom primi, nu doar obiectele pe care să le asamblam, ci și manualul de
utilizare sau, de ce nu, chiar construcția în sine. Astfel, pentru mulți, 2 noiembrie va fi o zi
de naivitate, dar și una ai emoțiilor puternice. Să nu credem că omul care cere ajutorul și
crede că se umilește făcând lucrul acesta este și confortabil în noua poziție. De aceea, avem
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nevoie să-i tratăm cu tot respectul pe cei care se află într-o astfel de situație. Altfel, fără să
știm, chiar dacă îi ajutăm, ni-i transformăm în dușmani. Respectul este elementul care
atenuează sau înlătură complet viitoarele conflicte.


7:47 sextil Lună-Mercur
12:55 trigon Lună-Junon
13:23 Luna intră în zodia Vărsător
15:19 trigon Venus-Chiron
17:30 sextil Lună-Chiron
17:45 sextil Lună-Venus
21:51 careu Lună-Uranus

În mijlocul acestei zile Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Capricorn și va trece
pe zodia Vărsător. La puțin timp de la acest eveniment Venus și Chiron își vor împlini trigonul
pe care îl formează de ceva vreme. Apoi, în a doua parte a zilei, Luna va împlini două
unghiuri frumoase cu Chiron și, respectiv, Venus, și un careu cu Uranus. Schema astrală a
momentului ne vorbește despre o formă de abuz care ar trebui să fie un fel de element de

referință pentru ceea ce vom face până la sfârșitul acestei decade. Corespondențele de
consolidare ne îndreaptă atenția către prima zi a lunii, cea despre care știm că a fost una
foarte încărcată, care ne-a mobilizat, ne-a pus la încercare, ne-a tulburat. Ziua de 5
noiembrie este una de dinamizare, cea care găzduiește careul Marte-Pluton. Asta înseamnă
că momentul de față ne îndeamnă să alegem variantele cele mai proaste pe care am putea
să le abordăm de acum și până la sfârșitul acestei decade. Dacă momentul de față nu ar fi
avut către ziua de 5 noiembrie drept corespondență de dinamizare nu s-ar fi pus problema
unor compromisuri atât de mari sau nu s-ar fi discutat despre erori atât de ample, ci doar
despre soluții mici pe care unii ar fi preferat să le vadă foarte mari, iar alții să le ignore. Așa,
se pornește începând cu 3 noiembrie un proces de denigrare care va atinge pe 5 noiembrie
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un vârf. Din fericire este o distanță mică între aceste două repere, ceea ce înseamnă că
lucrurile se pot rezolva din mers. Vom vedea însă cum ne vom simți după ce vom trece de
evenimentul principal al zilei următoare, cel dat de trecerea lui Junon pe zodia Balanță.
Astfel, vorbim pe 3 noiembrie despre o schimbare în raporturile cu ceilalți, în sensul
că ceva nu ne mai convine, nu ne mai este pe plac, obiceiurile nu mai sunt respectate și
toată energia merge într-o direcție conflictuală. Desigur, sunt și lucruri bune care se
consumă în această zi, însă ele țin mai curând de zona intimă. Ceea ce este frumos și
simplu, profund și elevat trebuie ținut departe de privirile celorlalți, adică să nu fie împărtășit
oamenilor care nu au trecut până acum testul prieteniei profunde. Relația bună dintre Venus
și Chiron retrograd pune această condiție a unui probatoriu care să fi fost abordat anterior
pentru ca impresiile pe care le împărtășim acum să nu se transforme într-o corvoadă, întrun probatoriu folosit la un proces.
Un alt element important al acestei zile este cel dat de menire. În a doua parte a zilei,
când Luna deja se va afla pe zodia Vărsător, oamenii se vor gândi la menire, la rostul pe
care-l au în această viață, la calitatea pe care ar trebui să o îndeplinească într-o colaborare,
într-un proiect, într-un schimb de experiență. Este posibil ca unii să aibă o informație precisă
în a doua parte a zilei, dar spre seară, când Luna va trece prin careul cu Uranus retrograd
lucrurile acestea să se evapore, să se stingă, să fie înlocuite cu suspiciuni ciudate. Din nou,
ne întoarcem ostentativ la îndemnul de consolidare care ne vine din prima zi a acestei
decade. Nu toate lucrurile grave trebuie să ne rămâne în conștiința. Cele care ne rămân în
conștiință sunt cu adevărat intense fără să fie nevoie de o participare personalizată din
partea cuiva.


3:00 trigon Soare-Capul Dragonului
4:28 Junon intră în zodia Balanță
12:26 Primul pătrar

Ecuația astrală a zilei de 4 noiembrie ne vorbește despre o zăpăceală. Soarele se
află acum într-o dispunere absolut minunată față de Axa Dragonului însă puțini vor fi cei
care vor reuși să valorifice așa cum trebuie această dispunere astrală. Ghinionul major vine
din faptul că tot acum se va împlinii și faza de Primul pătrar, adică cei care au fost conflictuali
în zilele anterioare vor fi și acum, nu pentru că așa le este firea, ci pentru că acolo le este
blocată acum atenție. Dacă în momentul de față nu s-ar fi pus problema împliniri faza de
Primul pătrar, dacă nu ar fi fost această tensiune personalizată, am fi avut mai multe șanse
să valorificăm un potențial, să ne ridicăm deasupra unei condiții, să împlinim ceva grandios
de care ne vom aminti cu mare plăcere peste ani. Așa, rămânem încrâncenați pe o problemă
care ne vine din zilele anterioare, desigur, una minoră, care ne captează întregul spectru al
percepțiilor și care nu ne permite să înțelegem contextul absolut special în care ne aflăm
acum.
Trecerea lui Junon pe zodia Balanță ne eliberează de acele obsesii legate de reguli,
de argumente care au fost susținute de-a lungul timpului de dovezi concrete, nu doar
teoretice, care ne-au convins că lucrurile stau așa cum gândim în momentul de față. Prin
faptul că Junon și-a schimbat zodia, că trece de pe un semn de pământ pe unul de aer,
poate însemna pentru mulți un moment de eliberare de acele constrângeri pe care, mai mult
intuitiv, le considerau greșite. Se refuză rutina zilnică, programul de lucru, chiar anumite
promisiuni ce au fost făcute pe baza obsesiilor mai vechi. Este clar că la începutul acestei
perioade refuzul va invoca din experiențele anterioare sentimentul de vină și până la sfârșitul
acestei decade, chiar dacă Junon va fi pe primul sector de tranzit prin zodia Balanță, în
virtutea inerției, experiențele anterioare ne vor spune că ceea ce nu am îndeplinit ne face
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din start în vinovați de ceva. Vom vedea că lucrurile se vor clarifica și ne vom elibera și de
această presiune.
Corespondențele de consolidare ne îndreaptă atenția către prima zi a lunii noiembrie,
dar și către ziua de 6 noiembrie în calitate de corespondență de consolidare. Este clar că
toată această confuzie cere o noua țintă. Nu degeaba este invocat în mod ostentativ această
prima zi a decadei când Venus s-a aflat pe ultimul grad al zodiei Scorpion, nu când și-a
arătat calitățile din postura de musafir al zodiei Săgetător. De aici și confuzia mare pe care
o vom trăi în această zi pentru că 2 noiembrie, când Venus pe Săgetător își intră în drepturi,
este o corespondență de dinamizare. Ni se cere prin ceea ce experimentăm acum să mai
facem un pas, să avem mai mult curaj, mai multă îndrăzneală, cu o mai mare determinare,
fără a ține cont de lucrurile rele care s-au întâmplat atunci. Lucrurile rele care s-au întâmplat
atunci au fost argumentate de momentul respectiv. Acum realitatea este alta.


6:29 trigon Lună-Marte
12:27 careu Marte-Pluton
13:30 sextil Lună-Jupiter
16:36 careu Lună-Mercur

În mijlocul acestei zile se va împlini careul dintre Marte și Pluton care a fost activ încă
de la începutul acestei decade. Presiunea care planează asupra unor decizii pe care le-am
luat
în
ultima
perioadă ne face
să credem că
generozitatea va fi
plătită
foarte
scump.
În
realitate,
nu
faptele bune pe
care le-am făcut
până acum sunt
de vină, ci lăcomia
pe care am dorit
să o ascundem
prin aceste fapte.
Careul
MartePluton este un
aspect
foarte
agresiv, dur, care
nu îndreaptă răul
către celălalt, ci
către sine. De aceea ne gândim că poate ar trebui să fim mai circumspecți, să nu ne pierdem
capul, ci să judecăm foarte bine ca nu cumva dintr-o eroare de judecată să ajungem să ne
facem mai mulți dușmani decât ar trebui.
Corespondențele acestei zile ne vorbesc despre faptul că momentul de față are o
relație specială cu zilele de 3 și, respectiv, 7 noiembrie, adică cu ziua în care Venus și Chiron
s-au întâlnit într-un trigon, dar și cu ziua în care Pluton și Luna neagra s-au întâlnit într-un
sextil. Dacă din prima situație înțelegem că lucrurile nu pot fi controlate atât de ușor, că
există un sentiment de nesiguranța care ne pune în dificultate, în al doilea caz, apare o
problemă de mișcare pe care nu vom putea să o gestionăm corect acum pentru că ea nu sa consumat ca atare, acum suntem doar în faza de aplicație, în faza ascendentă a aspectul.
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Cu toate acestea, anticipăm că la momentul respectiv, pe baza unor idei pe care le avem
acum sau pe baza unor demersuri pe care le declanșăm în momentul de față ni se va califica
ceva, ni se va oferi un răspuns, vom fi ajutați să ne stabilizăm pe un traseu. De partea
cealaltă, corespondențele de dinamizare ne vorbesc despre ecuația astrală a zilei de 8
noiembrie, atunci când Soarele se află în relații bune cu Saturn și Neptun. De aceea avem
atât de multă încredere că lucrurile bune pot fi rezolvate pentru că știm că la capătul acestui
traseu dur, complicat nu se află un om care ne judecă greșelile făcute, ci unul care ne oferă
o recompensă pentru ceea ce am împlinit.
Cu toate acestea, relația proastă dintre Marte și Pluton este un veritabil semnal de
alarmă. Sunt câteva impulsuri pe care le avem în momentul de față care nu sunt compatibile
cu ideea de progres, de acumulare, de înțelegere sau de evoluție. Lucrul acesta îl înțelegem
și din mesajul sintetic aplicat decadei în curs, din care înțelegem că motivele noi ar putea
să ne ducă, dacă nu sunt investigate corect, către o teamă de care nu vom putea prea
curând să ne eliberăm.


1:08 Luna intră în zodia Pești
9:43 sextil Lună-Uranus
12:41 careu Lună-Venus
23:43 trigon Lună-Capul Dragonului

În noaptea de 5 spre 6 noiembrie Luna va trece pe zodia Pești și ne va avertiza că
lucrurile dramatice pe care le-am parcurs până acum comportă anumite nuanțe și că nu este
obligatoriu ca toate să se consume așa cum au fost observate, conștientizarea la momentul
respectiv. Vorbim, așadar, despre oameni slabi care se ridică acum deasupra propriei
condiții, care pot să fac o impresie bună pentru că până acum au avut probleme și paradoxal
aceste probleme i-au ajutat să înțeleagă, să conștientizeze ce trebuie făcut, că durerea nu
este întotdeauna profesorul cel mai bun. Relația bună pe care Luna o are acum cu Axa
Dragonului, prin care
nu
poate
media
tendința
Nodurilor,
ne oferă un anumit
confort, o situație
plăcută, interesantă,
care ne ține departe
de dezamăgiri, de
egoism, de invidie
sau
de
alte
sentimente
triste.
Dacă ieșim pe zona
publică, situația nu se
schimbă, iar lucrul
acesta îl înțelegem și
din corespondențele
de
dinamizare,
singurele active în
momentul de față, cu ecuația astrală a zilei de 4 noiembrie, atunci când Junon a trecut pe
zodia Balanța, când Soarele ar fi putut să medieze tendința Nodurilor (din punct de vedere
tehnic era îndeplinită condiția), dar nu a făcut-o pentru toată lumea pentru că se afla în faza
de Primul pătrar, aspect minor care a adus o eroare binelui programat pentru ziua
respectivă. Acum Luna se află într-o relație bună cu Axa Dragonului, dar nu poate media
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tendința Nodurilor. Mulți vor încerca să facă o asociere între ceea ce s-a întâmplat pe 4
noiembrie, când lucrurile acestea erau dictate de elemente asupra căruia individul nu a avut
un control direct, cu momentul de față pe motiv că, oricât de mult ar încerca, intențiile pe
care le au nu pot fi împlinite, iar lucrul acesta se întâmplă nu pentru că ar exista o forța care
opune rezistență, ci pentru că nu suntem pe traseul corect. De pe drumul acesta nu putem
obține ceea ce cerem.
Da, este adevărat, toată construcția astrală a momentului ne îndeamnă să gândim
pentru grup, pentru binele acestuia, însă nu toți vor reuși să atingă acest stadiu. De aceea,
6 noiembrie este ziua în care un lider ne dezamăgește, o persoană care a avut girul grupului
de apartenență să îi reprezinte pe ceilalți dezamăgește prin discurs sau, mai exact, prin lipsa
consistenței unui discurs. Dar nu toți vor eșua, vor mai fi și oameni care, beneficiind de
ajutorul unor ființe cu adevărat puternice, care nu se uită în jos pentru a umili, ci pentru a
vedea cui să îi acorde ajutorul, vor reuși să își atingă anumite ținte.


6:24 trigon Lună-Soare
9:17 sextil Lună-Saturn
9:36 conjuncție Lună-Neptun
11:20 sextil Pluton-Lilith
19:31 sextil Lună-Pluton
19:35 conjuncție Lună-Lilith

În dimineața acestei zile Luna se va afla într-o dispunere bună cu Soarele și va
continua așa toată dimineața fiind în relații bune și cu planetele Saturn și Neptun, dar și în
a doua parte a zilei cu Pluton și cu Luna neagră. Elementul trist al acestei zile vine din faptul
că se împlinește sextilul perfect dintre Pluton și Luna neagră, aspect care a fost activ și în
celelalte zile de până acum. Corespondențele de dinamizare, singurele activă acum, ne
îndreaptă atenția către ziua de 5 noiembrie, cea dominată de careul dintre Marte și Pluton.
Astfel, forma aceasta de manifestare, legăturile pe care le facem între evenimente ne lasă
impresia că nemulțumirile mai vechi găsesc acum o veritabilă confirmare. În realitate, totul
se bazează pe un joc al minții care selectează evenimentele negative și le dă acestora o
importanță mai mare decât o merită. Ne gândim că lucrurile bune nu ne sunt posibile și din
această cauză facem în așa fel încât ele să nu poată fi atinse. Realitatea astrală este însă
alta. Gândurile bune de acum trebuie împărtășite, trebuie spuse, chiar dacă situația pe care
o parcurgem în momentul de față este dificilă, chiar dacă ni se pare că presiunea de acum
este cu adevărat confirmare a ceea ce a fost rău, negativ sau apăsător în urmă cu câteva
zile. Este clar că, la nivel individual, relația bună dintre Pluton și Luna neagră, care nu poate
avea conotații pozitive, chiar dacă unghiul este bun, pune în dificultate firile complicate, cele
care au demonstrat până acum că ating ușor anumite extreme sau sunt deja încadrate în
într-o structură psihopatologică, însă la nivel colectiv forma aceasta de nedumerirea ori
curiozitatea de a trece de la o extremă la cealaltă generează consecințe pe termen lung pe
care vom încerca să le diminuăm abia în anul următor. Este, cei drept, puțin cam devreme
să vorbim despre ecuația astrală a anului următor, dar câteva lucruri putem aminti din când
în când. Structura de acum grăbește împlinirea unor situații, nu pentru că există suficient de
multe resurse pentru ca lucrul acesta să se întâmple, ci pentru că atracția către extreme
generează așa ceva. Noi știm că, de fiecare dată când Luna neagră intervine într-un aspect
major cu o planetă, indiferent că este benefic sau malefic, rezultatul nu poate să avantajeze
decât o structură care vine din această zonă a tentațiilor, a răului făcut intenționat, a plăcerii
care compromite sau distruge. Acum plăcerea de a distruge este îmbrăcată în înțelesuri
ample, complicate, filozofice, adică oamenii sunt convinși că aceste concluzii care îi
descurajează sunt rezultatul final al unor observații reale. În realitate, lucrurile acestea nu
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ar fi trebuit să fie interpretate așa. Dacă în alte situații educația ne ajută să ieșim din această
încurcătură, acum nu mai putem fi siguri că nu ne putem baza pe anumite cunoștințe pentru
a evita ceva rău.


0:51 trigon Lună-Mercur
3:11 careu Lună-Jupiter
13:47 Luna intră în zodia Berbec
17:06 opoziție Lună-Junon
17:43 conjuncție Lună-Chiron
19:06 sextil Soare-Saturn
19:56 trigon Soare-Neptun

8 octombrie este o zi de responsabilitate. Ajungem la această concluzie nu doar
pentru că Soarele se află acum într-o relație bună cu Saturn și în alta la fel de bună cu
Neptun, ci pentru că există un cumul de factori care ne arată, prin corespondențele active
acum, că ziua anterioară a avut un rol foarte important pentru echilibrul de acum, nu
neapărat prin conținutul întâmplărilor, prin caracterul lor concret, cât prin legăturile pe care
le-a făcut. Ziua de 5 noiembrie este pentru momentul de față o corespondență de
consolidare, ceea ce anterior era o corespondență de dinamizare. Acum avem mai mult
curaj să învățăm din lucrurile rele pe care ieri le-am interpretat altfel, ca pe niște situații
îndreptate împotriva omului slab, deci analizate ca pe ceva care ne viza în mod personal.
Acum suntem mai atenți. Mai liniștiți, mai curajoși în a spune lucrurilor pe nume și a trece
dincolo de minciunile zile anterioare. În mijlocul zilei Luna va trece pe zodia Berbec și de
aici va veni marele curaj, de aici ne va veni acea forță de a schimba sensul lucrurilor, de a
evidenția ceea ce este pozitiv, de a-l încuraja pe omul puternic și de a-l ajuta să treacă peste
un obstacol. De altfel, această decadă aduce și împlinirea ultimului sextil Saturn-Neptun de
pe faza descendentă a ciclului ideologic, cel care se va încheia prin conjuncția celor două
planete din 20 februarie
2026. Acest ciclu ideologic,
care ne expune unor noi
curente, unor noi opinii pe
care
suntem
cumva
îndreptățit să le integram
propriului fel de a fi, a
început cu conjuncția celor
două astre în martie 1989.
Știm că anul acela a adus
schimbări importante în
viața
socială
și,
de
asemenea, un nou început
ideologic.
Unii,
mai
circumspecți din fire, mai
critici, au considerat că
momentul
acela
nu
reprezintă nici o schimbare. Decada aceasta ne arată că se înșală. Schimbările au fost
făcute în timp, iar lucrul acesta va fi văzut de acum și până în luna februarie a anului 2026.
Facem această legătură cu ecuația astrală a zilei următoare pentru că această atracție către
stabilitate, viață interioară, înțelegere și rezervă aduce o veritabilă putere interioară, o mare
bogăție de resurse pe care o vom folosi în următorii ani. Este posibil ca lucrul acesta să fie
conștientizat de mulți oameni abia începând cu anul următor, însă începutul are loc acum,
în a doua parte a zilei de 8 noiembrie și în prima parte a zilei următoare. Corespondențele
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de dinamizare ne îndreaptă atenția către ziua următoare și nu este deloc întâmplător că
legăturile se construiesc de o așa manieră. Există și în privința ciclurilor planetare, dar și în
privința corespondențelor dintre zile o legătură subtilă aparte. Ceea ce este dinamic acum
nu neapărat vine din ziua următoare, cât se alimentează pe sine tocmai pentru că și din altă
perspectivă 8 noiembrie este intim legată de 9 noiembrie la nivelul vieții individuale, iar
schimbările acestea vor fi percepute doar de cei care sunt extrem de sensibili, care își
analizează tot ceea ce li se întâmplă pentru a deveni mai buni, nu pentru că sunt obsedați
de critică. Ceilalți vor ignora această însemnătate majoră și vor risipi un timp important pe
care cu toții ar fi trebuit să-l folosim în a ne pregăti pentru episodul ce se va consuma peste
aproximativ 5 ani.


4:44 sextil Soare-Saturn
8:12 trigon Lună-Venus
11:50 careu Lună-Axa Dragonului
12:10 opoziție Chiron-Junon
21:54 careu Lună-Saturn
23:47 trigon Mercur-Lilith

În dimineața acestei zile Saturn și Neptun își vor împlini sextilul pe care îl știm activ
de ceva vreme și care reprezintă ultimul din seria celor trei programate pe ciclul descendent
al ideologiei. Am amintit lucrul acesta și în observațiile inserate zilei anterioare, dar ele sunt
foarte potrivite și acum, la fel cum vor fi potrivite și în zilele următoare. Unghiul acesta ne
vorbește despre mari schimbări în planul conștiinței globale, deci el nu se adresează cu
precădere dimensiuni personale, nu predispune atât de mult acțiuni care îl vizează pe un
singur individ, cât acțiuni care vizează activitatea de grup. În această zi se mai împlinesc și
alte unghiuri importante, de exemplu opoziția lui Chiron cu Junon, aspect neplăcut, care ne
face să interpretăm greșit anumite obsesii din copilărie, să gândim ca resursele pe care le
avem trebuie interpretate doar prin prisma a ceea ce am învățat la momentul acela, doar
ceea ce am acumulat în perioada de formare. Lucrul acesta se explică din punct de vedere
astral prin faptul că Junon de pe zodia Balanță îi face pe oameni foarte sensibili față de un
factor care îi ridică deasupra celorlalți, care formează, care îi înnobilează, în timp ce Chiron,
analizatorul spiritual, fiind retrograd, primește toate aceste modele pe care, cei mai mulți, și
le însușesc în perioada de formare, ca pe adevărate etaloane. Apoi mai există și trigonul
Mercur-Luna neagră, cu Mercur retrograd pe zodia Scorpion, ceea ce aduce din nou un risc
în conversație, în îndeplinirea unor sarcini intenționate în lunile din urmă, prin onorarea unor
promisiuni. Dar ziua de 9 noiembrie va deveni importantă pentru dimensiunea personală
prin careul pe care Luna îl realizează cu Axa Dragonului. Sunt multe lucruri frumoase pe
care le vom trăi în această zi, și în mare parte acestea vin din partea planetei Venus de pe
zodia Săgetător care, de la începutul acestei decade, ne tot îndeamnă să ne purtăm frumos,
să respectăm drepturile celorlalți, să tindem către valori mai puternice, mai frumoase și mai
profunde. Celelalte unghiuri pe care le formează Luna nu ne avantajează, dar ne ajută să
depășim un obstacol, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru momentul de față,
judecând că acesta este ochiul furtunii, acesta este momentul când am putea hotărî în ce
direcție să mergem chiar dacă până acum intensitatea vântului ne ducea în altă direcție.
Vântul bate acum pe acolo pe unde mergeam cândva, dar pentru că suntem în ochiul furtunii
putem alege altceva, un alt traseu, un alt anturaj. Corespondențele acestei zile fac trimitere,
pentru consolidare, către ziua anterioară. Deja am înțeles mecanismul care funcționează pe
aceste corespondențe și era cumva de anticipat ca dinamismul zile anterioare să devină o
consolidare pentru momentul de față. Chiar dacă aceste corespondențe par să ne spună
foarte multe, ele nu pot spune totul. Anticiparea legăturilor nu presupune și a știi exact care
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sunt instrumentele pe care le vei folosi în ziua respectivă. De aceea, pornind din ziua
anterioară până spre sfârșitul acestei decade totul este într-un crescendo firesc, frumos,
constructiv. Ziua următoare va avea drept corespondența de consolidare ceea ce acum este
o corespondență de dinamizare și mâine corespondența de dinamizare va fi prima zi a
decade, încheind astfel un cerc circumscris unor probleme care țin de viață, de autocontrol,
de înțelegerea noilor motivații, dar și de integrarea vechilor motivații în situația prezentă.
Astfel, împlinirea ultimului sextil de pe ciclul ideologic este un fel de sinteză care va depăși
pentru omul profund cadrul acestei decade, va depăși anul în curs și chiar această perioadă,
mergând către ceea ce am tot făcut din primăvara anului 1989 până acum. Tinerii nu au
avut atât de multe experiențe, dar cei în vârstă le au și dacă reușesc să le integreze pe întrun mod constructiv le pot oferi tinerilor un exemplu sănătos, foarte bun, corect, nu unul fals,
în așa fel încât la un moment dat, peste ani, peste decenii, când se va împlini și timpul lor și
tinerii de acum să fie la fel de înțelepți cu instrumentele pe care le vor avea atunci pe cât de
înțelepți sunt cei maturi. Chiar dacă ne așteptăm la soluții, această dispunere astrală nu
rezolvă, ci doar temperează. Soluțiile la problemele de acum vor veni în următorul ciclu, cel
care va începe din februarie 2026 prin conjuncția celor două planete de pe zodia Berbec.
Saturn va fi în cădere, dar Neptun în exaltare. Lecțiile pe care refuzăm să le învățăm acum
le vom învăța atunci mai dur, dar contextul social va fi mai permisiv. Acum este invers, dar
fiind pe final de ciclu ni se va părea că multe ne sunt permise și că din cele care ne sunt
permise multe consecințe nu vor fi pedepsite. Câțiva ani din acest ciclu nu înseamnă nimic
sau nu înseamnă prea mult nici măcar pentru viața unui om, dar mai cu seamă pentru mersul
unei societăți.


4:05 sextil Mercur-Pluton
7:35 careu Lună-Pluton
13:55 opoziție Lună-Marte
15:58 trigon Lună-Jupiter

În dimineața acestei zile Mercur retrograd se va afla într-o relație foarte bună cu
Pluton, ceea ce înseamnă pentru mulți un mod particular de a evalua o situație, un mod
personal de a se întoarce la întâmplări pe care cred că nu le-au putut rezolva pentru că nu
au avut atenția adecvată, nu s-au concentrat suficient de mult, nu au fost suficient de serioși.
Momentul acesta nu ne oferă circumstanțe atenuante, ci chiar ne pune în fața unui efort
foarte mare. Având în vedere că pentru momentul de față corespondențele de consolidare
sunt cele care se orientează către ziua de 9 noiembrie, momentul de față ne creează
impresia că evenimentele nu sunt atât de mici pe cât par, nu sunt atât de strălucite pe cât
ne așteptăm, ci simple întâmplări care cer puțină atenție pentru că altădată au fost neglijate.
Lucrul acesta îl înțelegem și din relația bună Mercur-Pluton, dar și din celelalte unghiuri pe
care luna le împlinește cu Pluton, Marte și, respectiv, Jupiter. Două dintre ele sunt negative,
ultimul, în a doua parte a zilei, este un trigon cu Jupiter, aspect foarte bun care ne poate
oferi, dincolo de toată această furtuna, un moment de obiectivitate. Dacă aceste
corespondențe de dinamizare nu ar fi mers către prima zi acestei decade, cea dominată de
trecerea lui Venus pe ultimul grad al zodiei Scorpion și intrarea sa pe zodia Săgetător, nu
ne-am fi pus acum problema că rezultatul demersurilor trebuie să fie un semn de
cunoaștere, trebuie să ne alegem cu ceva din ceea ce facem, din ceea ce oferim, din ceea
ce primim. Se face, așadar, o combinație pe ideea spiritului practic între ceea ce ne vine din
Scorpion, ca organizare, ca administrare, și ceea ce ne vine din zodia Săgetător, ca
marketing, ca vânzare, ca reclamă, ca strălucire, ca performanță. Astfel, ideea de
consolidare care se bazează pe ziua anterioară, când Saturn și Neptun au împlinit ultima
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etapă majoră într-un ciclu foarte important, cel al ideologiei, motivează cumva această
sinteză între administrație și comerț, între ambiție și dorința de perfecțiune.
Tristețea va rămâne în continuare un element marcant și ea va fi văzută în special în
cazul persoanelor care consideră că obstacolele sunt mai mari decât am anticipat. Da,
momentele acestea sunt dificile, nu foarte dificile, nu de netrecut, simple obstacole pentru
că așa este această lume, plină de probleme. Nu trebuie decât să avem puțină răbdare,
puțină atenție sau puțin curaj pentru a transforma toate aceste întâmplări triste și nefericite,
cărora le este dat să fie așa sau pe care noi le-am făcut prin interpretări eronate să par așa,
să se transforme în adevărate experiențe frumoase, ca atunci când durerea este un semn
de trezire, ca atunci când plânsul apare după ce s-a încheiat o relație toxică.
Așadar, prima decadă a lunii noiembrie ne ajută să înțelegem că lucrurile simple nu
trebuie să rămână simple așa cum am gândit anterior cu ceea ce își poate menține
caracterul acesta însă pot fi integrată în demersuri mult mai complexe. De altfel, dacă
încercăm să înțelegem ecuația astrală a acestei decade prin ceea ce se consumă pe 9
noiembrie înțelegem că deja lucrurile acestea sunt integrate într-o dimensiune mult mai
mare. Ceea ce ne oprește să vedem lucrul acesta este teamă sau pretențiile prea mare pe
care le avem de la noi sau de la ceilalți. Această decadă este un ajutor teribil în a depăși
limitele pe care până acum le credeam de nedepășit. Corespondențele dintre zile ne-au și
ajutat în sensul acesta, pentru că ele au fost clare și, deopotrivă, concentrate. Ni s-a spus
clar spre ce ne îndreptăm, ce ar trebui să facem, care ne este postura. Decadele următoare
nu vor fi atât de generoase în privința corespondențelor, dar tensiunea socială va scădea
puțin. Asta înseamnă că omul care de-a lungul acestei decade a învățat cum să se
comporte, ce reprezintă ca om, ca ființă, ca statut, ca entitate va putea pune în aplicare în
decadele următoare în așa fel încât solicitările multiple care vor veni să nu îl obosească
pentru că știe ce trebuie să ofere, știe ce reprezintă, știe care îi este rolul. Altfel, va fi mult
mai greu pentru că decadele următoare nu ne permit să ne adaptăm din mers. Ceea ce
trebuie să facem nu poate fi învățat la momentul acela, ci trebuie știut.
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Decada a II-a (11-20 noiembrie 2019)
Minciuni. Capacitățile intelectuale trebuie dovedite. Denigrare.
Dominarea unui factor minor devine un subiect de discuție.
Plăcerile nu trebuie împărtășite. Evoluție defectuoasă. Precipitare.
Probleme în administrarea propriului patrimoniu. Se apelează la
un factor care, altădată, a fost exagerat.

DECADA NR. 32
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

3

21-31 ianuarie

Reper negativ

13

1-10 mai

NOIEMBRIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
17, 19
11
12, 17, 18
11, 15, 16, 18
12
19
14, 17, 18, 19
13
19
14
13
16, 20
15
12, 18
16
12, 15
11, 18, 19
17
11, 13
11, 15
18
12, 13, 17
12, 13
19
11, 13, 17
20
15

Combinații diverse. Comoditatea nu este avantajată. Suntem susținuți de ceea ce nu înțelege.
Opiniile celorlalți nu ne ajută să schimbăm o situație atât de amplu pe cât ne dorim. Pacea interioară
este cea mai bună soluție. Susținem dezvoltarea, nu și fericirea. Prin dezamăgire oamenii cred că se
trezesc la realitate. Visele pot fi împlinite cu succes. Afacerile nu mai sunt negate. Privim realitatea
înconjurătoare printr-o altă abordare. Este nevoie de demnitate. Stabilitate. Indulgența ne vorbește
despre oameni cu care putem colabora ușor. Reacții simple pe voioșie, curaj încredere. Nu ne mai
temem de propria umbră. Visăm la o viață mai bună. Subiectivitate. Responsabilitate. Suntem
eficienți pentru că dovedim lucrul acesta. Nu ne mai tulburăm pentru lucruri lipsită de importanță.
Orgolii care pot fi explicate frumos. Evoluție prin acces la cultură. Comportamentul este definit de
relațiile pe care le avem. Ocolim o soluție rapidă. Intuiția devine eficientă dacă nu se dezice de
modestie. Contrast. Acțiunile logice sunt bune pentru că nu suntem indiferenți la sentimentele
celorlalți. Înlocuire. Să visăm la o viață mai bună. Discutăm simplu în favoarea celuilalt. Acțiunile
ilogice nu au mari cerințe. Disperare. Apar motive noi despre oameni, carieră. Se pune problema unei
colaborări. Pasul înainte depinde de rezultatele muncii. Experiențele personale ne ajută să vedem
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foarte departe. Ceea ce se vinde nu este neapărat și cel mai bun lucru posibil. Există un avantaj care
vine din bogăție. Putem să facem o impresie bună invocând motive care pot fi înțelese de toată lumea.
Severitate. Nefericirea trebuie iertată. Fermitate. Memoria nu ne joaca feste. Condiționările nu sunt
atât de delicate. Perioada schimbărilor este înțeleasă așa cum trebuie. Auto amăgire. Violență.
Creativitate. Experiența proprie este utilă și celorlalți. Deviație. Cerințele sunt îndeplinite cu succes.
Problemele celorlalți nu pot fi sur montate. Apelul la abstract nu echilibrează. Mare putere de
transformare. Activitățile sunt înțelese altfel. Se pătrunde într-o zonă misterioasă. Jonglăm foarte ușor
cu problemele celorlalți, nu și cu problemele personale, cele pe care le ascundem ușor. Suntem
îndrăzneț. Căutăm succesul pentru a ascunde dezamăgirea. Ne prăbușim către zonele abisale, dar nu
scăpăm de surmenaj. Voință puternică. Inteligență practică. Trecem greu peste obstacole. Ne aducem
aminte de toate relele. Problemele celorlalți sunt rezolvate greu. Asocierile nu ne ajută să înțelegem
corect circumstanțele atenuante. Tranziție. Familiaritate. Minte are soluții rapide, dar nu suntem
obișnuiți să le vedem așa.
A doua decadă a lunii noiembrie aduce, chiar la începutul ei, împlinirea sextilului
dintre Marte și Jupiter, apoi spre sfârșitul său încheierea tranzitului lui Marte pe zodia
Balanță și trecerea sa pe zodia Scorpion. Din aceste dispuneri astrale nu înțelegem că
această decadă ar avea atât de multă greutate, nu suntem ajutați să vedem cum anume
trebuie să ne folosim calitățile pe care le-am dezvoltat în decade anterioară, care sunt
motivele pentru care ar trebui să ne protejăm acest patrimoniu. Așadar, altele sunt motivele
de reușită, profunzime, de sacrificiu, altele sunt valorile care trebuie luate în considerare, nu
cele care ne vin din câteva unghiuri ce se împlinesc în această decadă. De aceea, este
important să nu pierdem ansamblul situațiilor, viziunea lor cuprinzătoare, în special cea
susținută prin corespondențele care există între zile, dar și reperele dintre decade. Astfel,
cu această decadă, cu momentul de față, intrăm în linie dreaptă pentru o mare schimbare
în planul conștiinței care se prefigurează a se consuma în următoarele luni, iar în funcție de
rezultatele pe care le obținem în următoarele luni, să putem accede la o transformare pe un
alt plan, mai înalt, care să ne permită o realizare durabilă în plan social, dar și una mai
profundă în plan spiritual. Reperul pozitiv al acestei decade ne îndreaptă atenția către a treia
decadă a lunii ianuarie, cea care ne-a adus în fața unei dualității obositoare. La momentul
acela, treceam prin primul sextil Saturn-Neptun din seria celor trei programate a se consuma
pe ciclul descendent al celor două planete. Următorul a fost pe 18 iunie, iar ultimul pe 9
noiembrie 2019. Toate acestea capăt înțeles, prin faptul că reperul negativ al acestei decade
face trimitere la ceea ce s-a consumat în prima decadă a lunii mai, un sector întunecat al
anului 2019. Pentru unii, atât elementele pozitive cât și cele negative, atât lucrurile speciale,
profunde, cât și cele care aduc injurii oamenilor care schimbă destinele celorlalți, vor face
parte în această decadă din același sector, din același nucleu, din același întreg. Dacă ar fi
să analizăm lucrurile în mod comun, nu neapărat superficial, am ajunge la aceeași
concluzie. Cu toate acestea, am avut parte în decada anterioară de un favoritism astral și
deci se impune ca în momentul de față să dăm dovadă de mai multă maturitate. Astfel,
unghiurile frumoase care se împlinesc de-a lungul acestei decade sunt florile frumoase de
la care trebuie să culegem semințele pe care să le răspândim în toată grădina. Aceasta este
cea mai înaltă formă de obiectivitate susținută de conjuncturile de acum. Nu ne va folosi la
nimic dacă ne vom strădui să culegem semințe și de la aceste flori frumoase, dar și de la
toate buruienile pe care le avem în jur. Reușita momentului se bazează, înainte de toate, pe
această selecție pozitivă. Restul, sunt nuanțe.
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1:17 Luna intră în zodia Taur
9:07 conjuncție Lună-Uranus
17:21 conjuncție Mercur-Soare
22:23 sextil Lună-Capul Dragonului

Ecuația astrală a zilei de 11 noiembrie se bazează foarte mult pe o idee concentrată.
Mulți vor crede că toate lucrurile vor fi posibil de împlinit în momentul acesta pentru că sunt
foarte atenți, beneficiază de un anumit avantaj din partea destinului, au o luciditate pe care
nu au mai avut-o de mult timp. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul
că Soarele și Mercur se va afla
acum într-o conjuncție, dar pentru
că Mercur este retrograd, toată
această luciditate depinde mult de
opiniile celorlalți, deci devine un
fel de factor de administrare al
patrimoniului celorlalți. Este greu
de crezut că un om comun va
reuși acum să pună în practică
toate aceste ambiții care îl cuprind
în momentul de față. În noaptea
de 10 spre 11 noiembrie Luna a
trecut pe zodia Taur și i-a
îndemnat pe acești indivizi să
privească spre latura practică a
vieții, fie către simțuri, fie către a
pune în practică anumite calități
de natură spirituală pe care până
acum le-au ținut doar pentru ei.
Având în vedere că Mercur este
acum în mers retrograd va fi
destul de dificil de convins opinia
publică, auditorul, partenerul de
dialog că mesajul pe care-l avem
este unul foarte bun și trainic.
Corespondențele acestei
zile ne vorbesc despre momente
emoționale,
fie
că
sunt
corespondența de consolidare,
cele care ne îndreaptă atenția
către zilele de 17 și, respectiv, 19
noiembrie, momente marcate de
finalul tranzitului Lunii prin zodia
Rac și de finalul tranzitului lui Marte prin zodia Balanță, dar și corespondențele de
dinamizare, cele care fac trimitere către zilele de 12 , 17 și, respectiv, 18 noiembrie. Există
o presiune teribilă pe ceea ce avem de împlinit în această zi, există un gând de răzbunare
pe care vrem să-l punem în practică tocmai pentru că mintea este acum în derivă, pentru
că nu cunoaștem datele problemei, pentru că nu știm ce se întâmplă cu informațiile care neau venit în decada anterioară. De aceea nu reușim să avem în fața celorlalți credibilitatea
pe care ne-o dorim.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

458

Astfel, momentele dificile ale zilei de 11 noiembrie ne zdruncină puțin încrederea în
sine și ne fac să credem că aceste realizări legate de dezvoltarea personală, de fericire, de
încântare sau de evoluție nu vor fi atinse prea curând. În această zi Luna va reuși să
medieze tendința Nodurilor având o relație foarte bună cu Capul Dragonului, însă lucrul
acesta nu se referă la momentul de față, ci la proiectele pe care un partener de dialog le-a
avut cu mult timp în urmă, pe finalul lunii ianuarie sau la începutul lunii mai. Dacă în ziua
anterioară, pe finalul decadei anterioare, ne-am gândit că sinteza între practic și ideal este
lucrul cel mai frumos care se poate întâmpla, prin evenimentele astrale ale momentului
obiectivele se schimbă. Ni se va părea că dezvoltarea vine numai prin realizări, prin obiective
îndeplinite, prin promisiuni onorate, prin cadouri.


8:08 sextil Lună-Neptun
8:41 trigon Lună-Saturn
11:49 opoziție Lună-Mercur
15:31 Lună plină
17:45 trigon Lună-Pluton
18:42 sextil Lună-Lilith
20:20 sextil Marte-Jupiter

Corespondențele de consolidare aferente acestei zile sunt numeroase, la fel cum
sunt și pentru ziua următoare, însă cele de dinamizare sunt la fel și acum ca și în ziua
următoare. Asta înseamnă că mesajele pe care le consolidăm acum vor comporta doar mici
nuanțe față de ziua următoare, pentru că obiectivele care ne mobilizează, gândurile care ne
pun în mișcare sunt cam aceleași. Pe 19 noiembrie Marte va trece pe zodia Scorpion, una
dintre cele mai interesante și mai expansive poziții pe care această planetă o poate avea.
Cu toate acestea, noi nu judecăm aici corespondențele doar după câteva poziții, ceea ce
înseamnă că va fi de o importanță majoră să luăm în calcul nu doar faptul că Marte devine
foarte eficient, nu doar faptul că
dorința devine foarte clar
ancorată în realitate, cât mai
ales faptul că plăcerile mai vechi
vor fi în sfârșit puse la colț. Pe
19 noiembrie se va împlini
Ultimul pătrar și careul dintre
Venus și Luna neagră, adică
aspectul feminin al ființei, nu
neapărat al comunității, va fi
lezat de toată această schemă
astrală, iar momentul acesta de
zdruncin va porni chiar de acum,
din 12 noiembrie când se va
împlini Luna plină. Pe această
Lună plină avem un Mercur
retrograd, pe o axă a materialității, dar și un Uranus retrograd pe aceeași axă. Sunt multe
elemente de culise, de umbră, multe care ține de recomandări ce au fost făcută în prima
jumătate a anului care ne revin acum în minte.
Această Lună plină aduce stabilitate pentru că ne orientează către ceea ce trebuie
soluționat în timp scurt, ceea ce ne conferă încredere în sine și viziune. Marte și Jupiter se
vor afla în seara acestei zile într-o dispunere foarte bună. Este un moment puternic pentru
a întoarce lucrurile rele în avantaj propriu, iar lucrul acesta va fi posibil doar gândindu-ne că
evenimentele majore pentru a se împlini mai repede au nevoie acum doar de atenție. Cu
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experiențele pe care le vom avea până la jumătatea acestei decade vom putea să
gestionăm foarte bine ceea ce se va întâmpla spre finalul decadei. Este clar că momentul
de față aduce un consum mare, dar el va veni doar pe reacții care ar fi trebuit să fie abordate
cu mult timp în urmă. Acum aceste reacții sunt grăbite. De aceea este important să ne
folosim ziua de 12 noiembrie pentru a gândi în perspectivă.


10:42 Luna intră în zodia Gemeni
14:09 sextil Lună-Chiron
16:44 sextil Mercur-Saturn
17:10 trigon Lună-Junon
20:00 sextil Soare-Pluton

Gândul că lucrurile se pot rezolva foarte simplu ne tentează foarte mult acum. Mercur
retrograd pe Scorpion se va afla într-o relație foarte bună cu Saturn, iar Soarele tot din
Scorpion, va fi într-o relație foarte bună cu Pluton. Ceea ce ține de dimensiunea personală,
de ton, de mofturile de moment, se va evidenția. Dacă acest for decizional este o persoană
care până acum a fost un model foarte bun pentru noi, ne adaptăm comportamentul pentru
a reuși să obțină din partea aceste persoane tot ceea ce trebuie. Altfel, comportamentul se
schimbă în funcție de relațiile celorlalți ceea ce va face din 13 noiembrie o zi tristă, încărcată
de răspundere, enervantă, una care nu ne pregătește pentru schimbarea anunțată de ziua
de 19 noiembrie, ci ne tulbură, ne face foarte sensibili la critică, foarte ușor de rănit, foarte
indiferenți la nevoile celorlalți. În mare parte, 13 noiembrie este bazată pe o analiză a
comportamentului celorlalți. Cei cu care interacționăm sunt foarte importanți, atât de
importanți încât ceea ce simțim, ceea ce trăim, ar putea să treacă într-un plan secund, iar
pe primul loc să-i punem pe ei. Lucrul acesta este explicat prin faptul că până acum am fost
educați să credem că lucrurile cele mai importante vin din partea oamenilor care au primit
deja o recunoaștere socială, au fost apreciați, iar metodele lor se regăsesc deja într-o
schemă educațională ca exemple de bune practici.
Chiar dacă în momentul de față corespondențele de consolidare sunt numeroase, la
fel de numeroase ca în ziua anterioară, însă orientate spre diferite ecuații astrale, regula
succesului este cam aceeași. Evoluția se face doar prin accesul la cultură, doar prin
cultivarea înțelegerii, sensibilității, creativității, nu altfel. Cei care cred că pot să ducă mai
departe această metodă a loviturilor dure, a progresului obținut prin abuzuri, prin acțiuni
dure, se înșală. Momentul de față este unul care ne ajută să înțelegem că sensibilitatea este
de viitor. Nu este de viitor criticismul, nici măcar acela care este bine argumentat. Sunt multe
elemente astrale care participă acum în calitate de observatori la tensiunile prezente.
Soluțiile vin prin intermediul lui Mercur, singurul element astral care poate media relația lui
Saturn cu Axa Dragonului. Chiar dacă mintea este acum rătăcitoare, chiar dacă ideile nu
sunt cele pe care ni le dorim, efortul pe care îl facem în a ne apropia de calea de mijloc, în
a fi echilibrați sau a ne apropia de frumos, va fi singurul element salvator al momentului.


0:35 trigon Mercur-Neptun
11:58 trigon Soare-Lilith
16:13 opoziție Lună-Venus
16:29 careu Lună-Neptun
19:06 careu Venus-Neptun

Trigonul Mercur-Neptun este un element foarte important pentru ceea ce înseamnă
ecuația astrală a momentului. Aceasta se consumă în noaptea de 13 spre 14 noiembrie, dar
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nu este singurul de acum. În mijlocul zilei Soarele și Luna neagră se vor afla într-un trigon,
iar, spre seară, Venus și Neptun într-un careu. Ecuația astrală a momentului este una foarte
delicată pentru că îi duce pe oamenii simpli în derivă, le creează stări conflictuale, îi face
confuzi. Toate îndoielile momentului sunt semne că progresul ar trebui să nu urmărească
acest contrast, ci mai curând sentimentul constructiv. Nu suntem eficienți pentru că
demonstrăm celorlalți inferioritatea, ci suntem eficienți pentru că reușim să aducem ceva
nou în toată schema prezentă care ne-a spus până acum, în special în a doua parte a anului,
că lucrurile noi nu prea au ce să caute.
Corespondențele zilei de 14 noiembrie fac trimitere doar către ziua anterioară și doar
prin corespondențe de
dinamizare. Devenim
puternici doar prin
ceea ce reușim să
selectăm, nu prin ceea
ce ni se spune sau prin
ușoara administrare a
unor
întâmplări
sociale,
a
unor
conjuncturi, așa cum
am văzut că s-a
întâmplat în ultimele
zile.
În cuvinte mai
simple, ecuația asta la
zilei de 14 noiembrie
are un rol foarte
important pentru că ne
aduce în fața unor acțiuni care pot fi interpretate doar prin logică. Ceea ce s-a întâmplat
până acum a fost un episod important dominat de logică, iar asta înseamnă că oricât de
agresive sunt tentațiile momentului, oricât de adânci sunt dramele pe care ni le amintim, prin
logică totul poate fi explicat, încadrat, totul devine confortabil. Dacă privim și din altă
perspectivă, lucrurile simple ne oferă accesul la realizări pe care anumite persoane
cunoscute nu le-au făcut încă publice. Dar 14 noiembrie nu este o zi a dezvăluirilor, ci a
lucrurilor frumoase care ajung spre noi doar dacă îndeplinim anumite condiții.


3:13 careu Lună-Lilith
11:21 opoziție Lună-Jupiter
13:37 trigon Lună-Marte
18:13 Luna intră în zodia Rac
21:27 careu Lună-Chiron

Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Gemeni, urmând ca în seara acestei
zile să treacă pe zodia Rac și să împlinească un careu cu Chiron. Multe din evenimentele
care se consumă acum fac trimitere la o experiență de viață, la gândurile simple pe care le
are un om atunci când se află în fața unui obstacol. Unii ar crede că aceste obstacole ar
putea să-i definească, dar, în realitate, aceste obstacole nu îi definesc, ci îi descurajează.
Dacă în prima parte a zilei, când Luna trece prin opoziția cu Jupiter, acțiunile logice nu sunt
chiar atât de apreciate, în a doua parte a zilei, după ce Luna își va încheia careul cu Chiron,
experiențele de viață vor fi transmise celorlalți într-un mod dur, invocând motive care nu pot
fi înțelese de toată lumea, ceea ce ar putea să apară pentru mulți un semn de evoluție, de
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progres, de profunzime. În realitate, totul este bazat pe o formă de nefericire care inspiră
milă. Doar omul profund ar putea să vadă că lucrurile acestea nu sunt corecte. Faptul că în
mijlocul zilei Luna va trece prin trigonul cu Marte ar putea să fie pentru mulți un moment de
progres, de avansare, pentru că Marte va media opoziția Lunii cu Jupiter, deci vom reuși să
ne detașam cumva de contextul agresiv susținut de opoziția Marte-Uranus, cel care aduce
conflicte sociale pentru a schimba orânduirea. Acum ne îndreptăm către soluții mai simple,
nu neapărat către vindecarea societății, cât către vindecarea vieții personale, a familiei
personale. Momentul acesta dezvăluie faptul că au existat planuri ascunse de zdruncinare
a unor conveniențe sociale, cele care acum se sting pentru că există dezertori, iar dezertorii
aleg să se ocupe de remedierea problemelor personale. Corespondențele de dinamizare ne
vorbesc despre faptul că abia acum sunt puse în aplicare, într-un mod frumos și elevat,
elemente ce țin de Luna plină din 12 noiembrie. Celelalte elemente, care țin tot de
dinamizare,
fac
trimitere
către
administrarea
corectă
a
unui
sentiment
de
nesiguranța.
Corespondențele de
consolidare
ne
îndreaptă
însă
atenția către ceea ce
va veni spre noi în a
doua parte a acestei
decade, evenimente
care vor fi declanșate
de conjuncția Lunii cu
Capul Dragonului din
mijlocul
zilei
următoare.
16
noiembrie și, respectiv, 20 noiembrie, zile care aduc inițierea unui nou ciclu draconitic, dar
și revenirea lui Mercur la mersul direct, sunt zile de reparare, ceea ce reprezintă un
avertisment teribil pentru cei care lucrează cu energia sau care se află implicați într-un
proces de cercetare spirituală. Un om al spiritului nu va fi pe 15 noiembrie conflictual, va fi
cel mult zăpăcit, împrăștiat, dar nu conflictual. El alege acum să-și consolideze rezultatele
minunate pe care le-a obținut în lungi perioade de practică pentru că intuiția sa îi spune că
urmează zile când lucrul acesta va fi apreciat.


1:15 sextil Lună-Uranus
1:58 careu Lună-Junon
13:28 conjuncție Lună-Capul Dragonului
18:07 trigon Lună-Mercur
23:01 trigon Lună-Neptun

În mijlocul acestei zile Luna va trece prin Capul Dragonului și va iniția un nou ciclu
draconitic. Celelalte unghiuri pe care le formează sunt în mare parte bune și ne aduce
conștientizarea unor bogății pe care le-am avut dintotdeauna în preajmă. S-ar putea ca
persoanele răuvoitoare, oameni invidioși să facă în așa fel încât bucuria descoperirii acestui
patrimoniu, a acestor bogății să fie puțin știrbită, dar asta nu va înclinat prea mult balanța în
favoarea lor. Putem, cel mult, să ne facem o idee clară referitor la intenția acestor persoane,
și să nu uităm niciodată ce sunt în stare să facă. Această zi nu are corespondențe de
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consolidare, ci doar două de dinamizare, una spre ziua de 12 noiembrie, atunci când s-a
împlinit Luna plină, iar cealaltă spre ziua anterioară, atunci când Luna a trecut pe zodia Rac.
Vorbim, așadar, despre o acceptare mai ușoară a rezultatelor muncii, despre așezarea
sentimentelor pe un făgaș normal chiar dacă ele sunt în continuare legate de sarcini grele,
chiar dacă vedem că drumul încă nu s-a încheiat, că mai sunt multe de făcut. Echilibrul
emoțional se va menține dacă nefericirea este iertată. Altfel, unii crezând că lucrurile se pot
împlini și fără a îndeplini această condiție, vor trece în latura comercială a vieții – “Totul se
vinde și totul se cumpără!”.
Legătura cu ziua de 12 noiembrie trebuie să ne dea putere, trebuie să ne spună că
lucrurile materiale nu trebuie amestecate cu cele spirituale, nici cu cele emoționale. Se vând
și se cumpără obiecte, lucruri, nu sentimente, nu idealuri, nu destine. Din fericire, prezența
Lunii pe domiciliul său face ca toate aceste lucruri delicate să fie mai ușor de înțeles. De
aceea avem acum speranța că bucuriile simple nu sunt atât de ușor pierdute. Spre seară,
când Luna va trece prin cele două trigoane, unul cu Mercur și celălalt cu Neptun, zona
aceasta emoțională ar putea fi și explicată. Este adevărat, retrogradarea lui Mercur ar putea
să facă această explicație greu de înțeles pentru ceilalți, fără a fi goală de conținut, fără a-i
lipsi ceva. Știm că fiecare dată când Mercur se află în deplasare retrogradă pot apărea astfel
de probleme. Apoi, se poate merge puțin mai departe cu această defazare și partenerul de
dialog să se grăbească în a trage o concluzie și să se țină de ea, chiar dacă în timp va
descoperi că a greșit. Cel care reușește să se ierte pentru că a permis acestor sentimente
să se exprime ar putea să-i ierte și pe cei care greșesc în felul acesta acum.


0:17 opoziție Lună-Saturn
8:12 opoziție Lună-Pluton
9:50 trigon Lună-Lilith
14:50 trigon Lună-Soare
22:13 careu Lună-Marte
23:56 Luna intră în zodia Leu

Ecuația astrală a zilei de 17 noiembrie ne îndeamnă să fim mai responsabili, mai
atenți la ceea ce ne este recomandat, la ceea ce trăim, la ceea ce avem. În această zi Luna
parcurge ultimul sector de tranzit prin zodia Rac și cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie
va trece pe zodia Leu. Este o perioadă de schimbare, de transformare, de rememorare, nu
doar în ceea ce privește consolidarea unui mesaj foarte bun, dar și în ceea ce privesc
metodele noi care trebuie duse mai departe prin cultivarea creativității și a simțului artistic.
Acum, când Luna se află pe zodia rac este puțin probabil ca un om care până acum nu a
avut nici cel mai mic interes față de acest simț artistic să devină dintr-o dată un cunoscător
al artelor, dar șanse ca să se capete și el cu ceva sunt foarte mari. Ziua aduce trei unghiuri
negative pe care Luna le realizează cu maleficii din Capricorn, Saturn și Pluton, dar și cu
Marte din Balanță. Foarte curând Marte va părăsi acest semn, iar lucrul acesta trebuie să-l
avem în vedere acum pentru că 19 noiembrie, ziua când Marte va părăsi zodia Balanță și
va intra pe Scorpion, este o corespondență de consolidare. Dacă în ziua anterioară ne-am
gândit că impresiile bune sunt cele care apar în conjuncturi favorabile, în situații favorabile,
momentul acesta nu mai este atât de generos cu mesaje de această factură. Creativitatea
va fi pusă în aplicare cu mult efort, prin renunțare, prin sacrificii, iar beneficiile obținute cer
alt stăpân.
Corespondențele de dinamizare ale acestei zile se îndreaptă către începutul decadei,
atunci când Soarele a trecut prin conjuncția cu Mercur retrograd, planetă care se află și
acum în deplasare retrogradă, și ziua de 13 noiembrie, când Mercur retrograd a fost într-o
relație bună cu Saturn, iar Soarele cu Pluton. Dinamismul pare să fie mult mai atractiv decât
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ceea ce trebuie consolidat, clarificat. Având în vedere conjunctura de acum, cea care
pornește chiar din timpul nopții cu tensiune, care marchează dimineața cu o altă tensiune și
seara cu un alt conflict, ne avertizează că lucrurile acestea trebuie privite cu anumite
rezerve. Da, corespondențele de dinamizare fac trimitere către lucruri bune, constructive și
frumoase, dar dacă nu suntem atenți ele vor deveni elemente bune care ne condiționează
să rămânem doar în această zonă, care ne vor îngrădi. Nu vorbim aici despre o atenție
supradimensionată, despre un efort în sensul acesta, ci doar de puțină luciditate, adică să
avem în continuare activ analizatorul pentru că fără el lucrurile frumoase ale acestei zile vor
fi plăcute pe moment, dar în timp se vor prăbuși.


2:57 trigon Lună-Chiron
6:33 careu Lună-Uranus
8:45 sextil Lună-Junon
20:53 careu Lună-Mercur

Pe 18 noiembrie mulți retrăiesc evenimente pe care le-au mai trăit și altădată, adică
un fel de deja vu nu doar în privința întâlnirilor cu persoane, dar și în privința întâmplărilor.
Unele vor fi refuzate foarte ușor, vor fi respinse pentru că nu sunt atractive sau ni se pare
că suntem atrași către o zonă întunecată și considerăm că numai în felul acesta ne putem
apăra.
Altele
devin
conflictuale și prin ele
căutăm cele mai bune
argumente care să ne țin
captivi în această zonă
încordată până spre seară
când se va împlini careul
Lună-Mercur
retrograd.
Mercur își va reveni din
retrogradare În ultima zi a
acestei decade, ceea ce
înseamnă că momentul de
față are o însemnătate
aparte. Pentru acum ziua
de 15 noiembrie este o
corespondență
de
consolidare, dar pentru
ultima zi a decadei, când
Mercur își va reveni la
mersul direct, 15 noiembrie
va fi o consolidare de
dinamizare. În cuvinte mai
simple, avem nevoie să fim
rezervați
acum,
să
acceptăm
anumite
constrângeri, să fim mai indulgenți, să înghițim în sec, să lăsăm ca lucrurile să se întâmple
așa cum le este dat, așa cum apar sau așa cum credem că par, pentru a ne programa o
evadare din această pușcărie a lucrurilor certe, pentru a scăpa de aceste tensiuni începând
cu 20 noiembrie. Pe lângă ziua de 15 noiembrie, prima zi a acestei decade este și ea pentru
18 noiembrie o corespondență de consolidare. La momentul acela, Mercur era, de
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asemenea, vedetă, fiind în conjuncție cu Soarele, ceea ce face momentul de față să pară
foarte complicat, susținut de întâmplări obositoare, tensionate, confuze.
În realitate, lucrurile acestea nu sunt atât de delicate pe cât par, nu sunt atât de
problematice. Putem vorbi despre o evadare în abstract ca o soluție rapidă, despre o
echilibrare prin apel la imaginar, însă nu ar trebui să ne așteptăm la rezultate spectaculoase.
Mercur este în continuare retrograd și nu ne va permite să ieșim din zona aceasta a
certitudinilor în care credem și pe care ceilalți nu pe apreciază. Lucrul acesta îl înțelegem
din corespondențele de dinamizare, cele care fac din zilele de 12, 13 și, respectiv, 17
noiembrie adevărate repere. Toate aceste zile au fost dependente de un mesaj care a venit
și prin intermediul planetei Mercur retrograd. Retrogradarea lui Mercur pe zodia Scorpion,
cel care aduce dorința de răzbunare, încrâncenare, comunicare doar pe domeniile care
interesează cel mai mult și care produc efecte imediate, a impus acestei decade un anumit
tempo și este indicat ca pe 18 noiembrie să îl respectăm. Acolo unde acest tempo nu este
respectat avem de-a face cu o ușoară deviație, cu greșeli mici care, sub influența lui Mercur
retrograd, vor fi văzute de ceilalți ca fiind mari erori de viață. Ceea ce nu a fost posibil să se
împlinească de-a lungul acestei decade, chiar dacă avem dreptate, chiar dacă avem toate
datele pentru ca lucrul acesta să se împlinească, să fie lăsat să-și urmeze propriul curs.
Decada următoare, în această privință a lui Mercur retrograd, va fi mult mai generoasă.
Retrogradarea acestei planete se va încheia pe 20 noiembrie ceea ce va fi un mare beneficiu
pentru noi toți.


9:40 Marte intră în zodia Scorpion
14:01 trigon Lună-Venus
22:02 careu Venus-Lilith
23:05 trigon Lună-Jupiter
23:10 Ultimul pătrar

În dimineața acestei zile Marte va intra pe zodia Scorpion și va aduce un suflu nou.
Lucrul acesta va fi foarte vizibil în special în prima parte a zilei până când se va împlini careul
Venus-Luna neagră, aspect care ne tulbură puțin relațiile simple, ne teleportează într-o
junglă, ne face să simțim conflictual doar pentru că alegem să spunem adevărul, dar nu știm
cum să o facem. În această zi se va împlini faza de Ultimul pătrar, iar Soarele fiind în
continuare în plin tranzit prin zodia Scorpion aduce, acum și cu trecerea lui Marte pe acest
semn, accentuarea acestui sector, moment care va fi folosit de mulți pentru succes, pentru
a evada din zonele abisale, pentru a deveni puternici sau pentru a obține un rezultat pentru
care au muncit de multe luni. În asta consta aspectul minunat al zilei: firescul, obișnuitul ne
duce spre conflict, dar orice dorință, fie ea cât de palidă ne duce în direcția opusă. Sectorul
de față este unul foarte practic și pentru că apelează, pentru consolidare, la zilele de 12 și13
noiembrie. Momentul acela a fost dominat de Luna plină și de relația bună a lui Mercur cu
Saturn și a Soarelui cu Pluton. Ceea ce înțelegem că trebuie să păstrăm în forul intim, să
apreciem, să ținem departe de răutățile gratuite ale celorlalți sunt elemente valoroase,
puternice, expresive pe care oamenii le-au neglijat. Momentul acesta ne ajută să înțelegem
că inteligența practică nu înseamnă doar atracție către bani sau obținerea de avantaje
materiale, ci și aducerea în planul fizic a unui element ce ține de domeniul spiritual la care
cei din jur nu au acces direct. Astfel, trecerea lui Marte pe Scorpion poate avea, pentru cei
care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală,
conotații mesianice. Devin canale de lumină pentru cei din jur, dar fac lucrul acesta fără să
primească recunoaștere, fără să fie apreciați, ba chiar ar putea acum, pentru că trecem prin
careul Venus-Luna neagră, să fie criticați pentru că gestul lor nu este înțeles. Având în
vedere calitatea acestui aspect, poate nici ei nu se străduiesc să îl adapteze pe înțelesul
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celorlalți. Mesajul acesta este prezentat în formă brută, fără ajustări, fără corecții, fără
șlefuire, ceea ce ar putea să-l facă inutilizabil pentru cei care nu s-au mai întâlnit cu așa
ceva. Corespondențele de dinamizare ne avertizează însă că lucrurile sunt mult mai
serioase decât par la prima vedere. Mercur are și de această dată un impact teribil asupra
alegerilor, deci cel care ignoră un moment de neînțelegere, un disconfort verbal, refuzul unui
mesaj scris sau transmis pe cale orală, înseamnă că nu dorește să comenteze nimic,
urmărește doar să obțină avantaje și nu contează cum. Aceste corespondențe de
dinamizare îi spun foarte clar că rolul retrogradării lui Mercur este acela de a ne face lucizi
în dizarmonie. Nu dizarmonia trebuie să ne spună ce suntem și cum anume să ne folosim
patrimoniul. Este o stare a naturii care nu ar trebui să aibă asupra individului un impact atât
de mare. Dacă lucrul acesta este înțeles, mesajul lui Marte pe Scorpion, acela de
transformare, de obținere a ceea ce ne propunem, chiar dacă obstacolele sunt mari sau
imposibile, va fi mai ușor de înțeles. Transformarea va deveni un element prioritar al acestui
an, nu segmentarea.


3:52 Luna intră în zodia Fecioară
4:46 sextil Lună-Marte
10:09 trigon Lună-Uranus
21:15 Mercur revine la mersul direct
21:33 sextil Lună-Capul Dragonului
23:32 Sextil Lună-Mercur

Ultima zi a acestei decade aduce, spre seară, revenirea lui Mercur la mersul direct,
deci încheierea unei etape de confuzie, de duritate, de neputința sau o etapă de tranziție
către un mare ideal sau către îndeplinirea acestuia. Până atunci, vorbim despre trecerea
Lunii pe zodia Fecioară și împlinirea unor unghiuri frumoase cu Marte și Uranus, dar și, după
ce Mercur își va reveni la mersul direct, alte două unghiuri la fel de frumoase cu Capul
Dragonului și Mercur. Calitatea pe care o are Luna acum pe primul sector de tranzit prin
zodia Fecioară nu este una care să regleze o problemă socială, ci mai curând o problemă
personală. Rezolvăm atacurile la persoană, deposedările de bunuri, pierderile conjuncturale
sau chiar anumite jigniri care ne-au fost aduse în mod gratuit în această decadă. Celelalte,
care țin de dimensiunea socială și care depășesc în însemnătate și amploare cadrul acestei
decade, nu sunt susținute de tranzitul Lunii. Ele au în spațiul acestei zile un mesaj interesant
legat de anumite atacuri care vin din partea unor oameni răi despre care am crezut la
momentul respectiv că au lansat intenționat aceste acuzații, dar acum aflăm că nu a fost
așa, că ele sunt de fapt opinii de grup. De aceea revenirea lui Mercur la mersul direct va fi
privit de unii ca un duș rece, ca o conștientizare a unei realități de care au fost străini până
acum. Sunt deja trei săptămâni de când tot trăim cu această impresie că binele personal
trebuie spus, susținut prin argumente, explicat. Acum vedem că lucrurile acestea nu trebuie
interpretate în modul acesta, ci în context, pentru că fac parte din aceeași structură, fie a
grupului de apartenență, fie a națiunii, fie a rasei, fie a acestui segment al creației.
Această zi are doar corespondențe de dinamizare, iar acestea merg către ziua de 15
noiembrie, moment când Luna a trecut pe zodia Rac și când s-a pus problema ca anumite
schimbări aplicate vieții personale să vină nu ca urmare a unor orgolii, ci pentru
redobândirea stării de confort. Am văzut că de atunci până acum am trecut prin tot felul de
situații marcate de minciuni, indiferență, abuzuri și nu ne-a făcut plăcere. În plus, nu ne-a
motivat să găsim o soluție la acele demersuri care au fost orientate împotriva unor
sentimente foarte simple. Acesta este momentul în care devenim foarte lucizi, poate nu atât
de lucizi cât cere situația, însă suficient de lucizi încât și mesajul să fie ușor de înțeles. Faptul
că Mercur se află o perioadă static apoi în deplasare directă în spațiul acestei zile, este un
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mare beneficiu pentru cei care vor să obțină un avantaj promovând un mesaj, susținânduși punctul de vedere.
Așadar, a doua decadă a lunii noiembrie a adus câteva unghiuri importante ce ne-au
spus, inițial, că planeta Marte are un rol foarte important. Lucrurile mici se pare că în
continuare dictează calitatea sau direcția lucrurilor mari. Mercur, prin retrogradarea sa, nea bulversat, dar de-a lungul acestei decade, ne-a făcut să gândim altfel, să ne împrietenim
cu cine nu trebuie sau să oferim explicații prea multe unor oameni care nu au nici cel mai
mic interes față de acel subiect de discuție. Ceea ce s-a întâmplat acum este, așa cum am
văzut, un fel de sinteză a tranzitului Lunii negre prin zodia Pești, cel care s-a produs în prima
decadă a lunii mai, sector cu care momentul de față are o corelație negativă. Sunt mesaje
care ne vin din ceea ce s-a declanșat atunci și acum începem să ne luminăm, să vedem
foarte clar. Pentru că finalul acestei decade coincide cu revenirea lui Mercur la mersul direct
aduce un plus de putere, de conștientizare sau de lumină în toată această problemă, ceea
ce înseamnă că acesta este singurul moment în care înțelegem ceea ce ni s-a întâmplat de
la începutul lunii mai și până acum.
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Decada a III-a (21-30 noiembrie 2019)
Teamă de minciună. Ruina ne sperie. Mintea întunecată ne
vorbește despre o conștientizare care nu ne folosește la nimic.
Libertatea este o banală obișnuință. Se preconizează un succes
doar pentru cel foarte serios și disciplinat. Apare o umbră.

DECADA NR. 33
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

2

11-20 ianuarie

Reper negativ

28

1-10 octombrie

NOIEMBRIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
25, 28, 30
21
29, 30
22
28
25, 29
23
29
24
25, 28, 29
24
25
21, 23, 28
26
27, 29
26, 28, 30
27
30
22, 24, 25
28
21, 27
21,23,24,26,28
29
23
21, 27
30
21, 27

Beneficiul poate fi pentru toată lumea, nu doar pentru persoana în cauză. Ceea ce este bun
este util tuturor. Asocieri interesante. Eforturile nu sunt recunoscute corect. Țelurile se schimbă.
Accident din atenție. Sunt valorificate anumite aptitudini. Îndrăznim, dar nu rămânem cu această
încredere. Problemele de familie sunt privite dintr-o altă perspectivă. Decupaj. Perseverență. Ne
încredere în forțele proprii criticată dor de ceilalți. Oamenii complecși vorbesc despre depășirea
obstacolelor în condiții imposibile. Aventură. Ne temem de întârzieri sau de agresiuni gratuite.
Inițiative oprite. Succesul nu ne definește. Reușim doar descoperind. Evenimentele acționează
împotriva propriul interes. Prea multe calități sunt greu de gestionat. Viața de familie este încercată.
Ceea ce avem nu este ceea ce interesează. Visul nu este atât de ușor de tolerat. Aspirație către o viață
mai bună. Acționăm, dar nu renunțăm la frământări. Putem să înțelegem natura unui obstacol. Se
traversează o perioadă dificilă. Aspectul artificial este combătut. Succes obținut cu mare greutate.
Spiritele sunt agitate. Ambiția este utilizată pentru anulat tipul inferior. Puterea este influențată de
calitate a solicitării. Prea mult orgoliu. Expresii care lasă loc la interpretare sunt folosite ca propoziții
motivaționale. Stabilitate plătită scump. Îngrijorare. Prea multă disciplină. Viața abordată doar prin
prisma succesului, carierei, avantajelor materiale. O formă de normalitate ne amintește pentru ce
trăim. Perfecțiune. Pedeapsa este înțeleasă corect. Ne întâlnim cu moment favorabil, dar nu-l mai
vedem așa pentru că situația este abordată dintr-o altă perspectivă. Ceea ce am cerut acum nu va fi
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împlinit. Ceea ce primim acum nu ne mulțumește. Ambiție. Corupție. Sensibilitate. Necazurile sunt
depășite ușor. Ideile noi nu trebuie excluse. Viziune de ansamblu. Perioada acuzațiilor se apropie de
sfârșit. Colaboratorii nu mai dezamăgesc atât de ușor. Slăbiciunea nu face trimitere la o viață
dezordonată. Parcursul puternic este înțeles corect. Avem nevoie de susținere. Natura umană trebuie
înțeleasă și prin limitele sale, nu doar prin posibilitățile de expansiune. Comunicare ușoară. Înțelegem
mai bine sensul frumosului. Subiectivitate. Dezvoltare blocată de răutățile celorlalți. Greșeli ciudate,
invocate pentru a susține anumite dezechilibre. Oamenii vorbesc despre aspirații ciudate. Ne
îndepărtăm de un subiect principal. Sancțiune. Spor de imagine. Disciplină. O administrare corectă a
unui patrimoniu ne ajută să înțelegem de ce răsturnare de situație nu sunt întotdeauna rele.

A treia decadă a lunii noiembrie ne aduce în fața unor situații ciudate. Corelațiile dintre
decade ne arată că gândurile pe care le avem acum ne lasă în voia unor regrete adânci. De
aceea și situațiile sunt de așa natură, de aceea și consumul psihică va fi foarte mare. Dacă
reperul pozitiv ne îndreaptă atenția către a doua decadă a lunii ianuarie, atunci când Jupiter
și Neptun s-au aflat într-un careu, deci când am încercat să intervenim asupra unei opinii
generale printr-un mesaj personal bun și nu am avut sorți de izbândă, reperul negativ ne-a
îndreptat atenția către prima decadă a lunii octombrie, cea care a fost dominată de mesaje
ciudate la care au participat planetele Neptun și Pluton, dar care a fost dominată și de
trecerea lui Marte pe Balanță. Marte a fost pe Balanță până spre sfârșitul decadei anterioare,
iar acum ne îndreptăm atenția către momentul acela cu nostalgie, ca și cum ne-am eliberat
de un rău, dar lucrurile acestea care vin spre noi acum sunt cu mult mai dificile decât răul
anterior pe care l-am acuzat atât de mult. Aceasta este o mare eroare și va trebui să fim
foarte atenți ce gânduri avem, ce relații dezvoltăm, ce libertăți oferim. Decada aceasta este
dominată de opoziția lui Marte cu Uranus, Uranus fiind în continuare în deplasare
retrogradă, ceea ce aduce un conflict de natură patrimonială, nu atât legat de bunuri, cât de
ideologiile care creează patrimoniu. Apoi putem spera într-o schimbare spre sfârșitul acestei
decade când Neptun își va reveni la mersul direct. Vorbim, așadar, despre o disciplină pe
care am refuzat-o altădată și care ne este impusă acum prin alte mijloace, pe alte canale,
cu alte metode, și chiar dacă știm că aceasta este schema, nu vom recunoaște niciodată.
Această decadă ne încearcă pe o libertate prost înțeleasă, și doar omul disciplinat și serios
va reușii să își păstreze patrimoniul Intact, iar ceea ce ține de imaginea publică să ignore cu
grație.


6:49 opoziție Lună-Neptun
8:41 trigon Lună-Saturn
15:39 trigon Lună-Pluton
17:51 opoziție Lună-Lilith
21:38 careu Lună-Venus

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Fecioară și va avea de împlinit câteva
unghiuri interesante care vor face din această primă zi a decadei una foarte atractivă. E
atractivă pentru că accentuează tensiunea de pe axa Fecioară-Pești, cea care este marcată
acum de tot ceea ce se întâmplă pe zodia Capricorn. Toate problemele pe care le aducem
aminte, tot ceea ce încercăm să soluționăm, toate complicațiile care ne sunt oferite ca lecții
de viață sunt un veritabil perete despărțitor în toate aceste conflicte mici, penibile, care nu
au niciun viitor. Este posibil ca momentul de față să aducă o lipsă de recunoștință față de
eforturile pe care le-am făcut anterior, însă asta nu schimbă cu nimic direcția. Oamenii
puternici sunt în continuare motivați să își ducă mai departe idealurile, tocmai pentru că se
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simt revigorați în urma revenirii lui Mercur la mersul direct. Ceea ce ține de dimensiunea
personală nu mai este atât de constrâns, ceea ce are de spus nu mai este atât de ușor de
combătut, de negat s-au de desființat. Prima zi acestei decade ne îndreaptă atenția către
zilele de 25, 28 și 30 noiembrie, pentru consolidare, și către zilele de 29 și 30 noiembrie
pentru dinamizare. Dacă în privința dinamizării, lucrurile acestea sunt puțin mai clare, adică
motivul pentru care suntem acum încercați are o țintă clară, vrem să ne reparăm anumite
greșeli sau lucrurile pe care urmărim să le obținem urmărim să fie recunoscute, solide,
funcționale, durabile, corespondențele de consolidare ne creează anumite probleme
referitoare la un episod pe care nu l-am înțeles anterior.

Partea bună care ne vine din ecuația astrală acestei zile este desprinsă din
corespondențele de dinamizare. Ceea ce vedem că va veni spre noi din ultimele două zile
ale acestei decade este un fel de susținere, de încurajare, de comunicare, de rectificare. Pe
29 mai Luna va trece prin Coada Dragonului, iar în ultima zi a acestei luni Mercur se va afla
din nou într-un sextil cu Saturn, însă de această dată în deplasare directă, ceea ce înseamnă
revigorare, reechilibrare. Într-o altă ordine de idei, cei care lucrează cu energia sau care se
află implicați într-un proces de cercetare spirituală, pasionații de astrologie care au noțiuni
despre deplasarea planetelor vor înțelege că o parte a acestei zile este dominată de
trecerea Soarelui pe ultimul grad al zodiei Scorpion și se vor gândi că multe din neajunsurile
momentului sunt dictate și de această ipostază. Nu greșesc! Cu toate acestea, implicațiile
acestei zile sunt mult mai mari decât ar putea fi implicațiile faptului că Soarele trece pe
ultimul grad al zodiei Scorpion. Asta înseamnă că realitatea prezentă este una importantă,
este corect interpretată, dar nu ar fi indicat să-i oferim acesteia mai multă importanță decât
are.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

470


2:24 careu Lună-Jupiter
5:30 sextil Lună-Soare
6:18 Luna intră în zodia Balanță
9:00 opoziție Lună-Chiron
16:58Soarele intră în zodia Săgetător
17:06 conjuncție Lună-Junon
23:24 careu Lună-Axa Dragonului

22 noiembrie este o zi de speranță. Prima jumătate a zilei va fi dominată de faptul că
Soarele va trece pe ultimul grad al zodiei Scorpion ceea ce înseamnă că se adună multe
din cele pe care le-am parcurs în ultimele săptămâni, multă tensiune, multă îndrăzneală,
multă durere. Lucrurile se temperează pentru că Luna trece pe zodia Balanță și, chiar dacă
va împlinii opoziția cu Chiron retrograd, lucrurile acestea apăsătoare se vor diminua, vor fi
cumva orientate către relații sociale, către schimburi de experiență, către o înțelegere mai
bună a calităților oamenilor cu care lucrăm.
Imediat ce Soarele va trece pe zodia Săgetător, adică în a doua parte a acestei zile,
vom gândi că puterea omului simplu trebuie cumva recompensată prin ceva. Luna se află
într-un careu la Axa
Dragonului
și
deocamdată nu ne vin
idei. Acest aspect pe
care Luna îl realizează
cu Axa Dragonului este
chiar un semn de
vulnerabilitate
pentru
oamenii simpli, care nu
au făcut niciodată față
minciunilor, care nu au
fost
suficient
de
puternici în momentele
delicate
ale
transformărilor sociale.
Acum, când Luna va
trebui să treacă prin
opoziția
cu
Luna
neagră, se reiterează
acest moment delicat
dominat
de
neadevăruri,
de
imixtiuni,
de
comportamente
aberante. Poate, pe alte
conjuncturi,
oamenii
simpli ar fi putut să refuze, să arate că nu sunt atât de slabi, atât de vulnerabili, sau de lipsit
de putere, ci sunt oameni care au un ideal foarte ambițios ce poate fi împlinit relativ ușor.
Pentru că această zi are doar corespondențe de dinamizare, cele care se orientează
către ziua de 28 noiembrie, vorbim despre un mare avantaj pe care am putea să-l folosim
pentru a deveni mai puternici, mai atractivi, mai inteligenți sau mai curajoși. Este posibil ca
toate aceste lucruri bune pe care vrem să le transmitem celorlalți să nu fie primite și
răspunsul să ne dezamăgească. Nu contează că lucrul acesta vine acum când avem ceva
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de dăruit, pentru că ar fi trebuit să fim atenți la calitatea oamenilor cu care interacționăm
pentru a anticipa lucrul acesta. Doar cel care dăruiește, alege acum să fie altfel. De aceea
nu ar trebui să fim dezamăgiți că lucrurile acestea ciudate nu se încadrează în schema
obișnuită, că ele devin conflictuale doar pentru că cei cu care interacționăm au reacții
neobișnuite. Dinamizarea acestui moment este unul foarte delicat, care accentuează
conflictul între persoane, criza de identitate, neputința de a ne menține într-o zonă onorabilă.
Această dinamizare ne face să ne simțim doar foarte buni într-un domeniu, foarte apreciați,
fără să existe o voce de grup care să spună lucrul acesta, doar prin opiniile câtorva
reprezentanți. De aceea trecerea Soarelui pe zodia Săgetător nu poate fi anul acesta un
element care să ne ducă spre o mare performanță, dar nici ceva care să devină o
performanță prin ceea ce nu strică, prin ceea ce nu permitem să treacă prin segmentare.


10:52 careu Lună-Saturn
17:31 careu Lună-Pluton

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Balanță, semnul în care a intrat încă din
ziua anterioară. Acum va trebui să împlinească două unghiuri negative, unul cu Saturn în
prima parte a zilei și altul cu Pluton în a doua parte a zilei. Lucrul acesta ne vorbește despre
o aventură, despre lucruri apăsătoare pe care vrem să le soluționăm rapid. În prima parte a
zilei ni se va părea că mult mai potrivit este să fim disciplinați, atenți la mesajul celuilalt, să
încheiem anumite acțiuni care nu au fost finalizate în ziua anterioară, iar în a doua parte a
zilei am considerat că este mult mai potrivit să fim creativ, să ascultăm de recomandările
celorlalți, să fim mai buni. Corespondențele acestei zile ne arată că lucrurile de față merg
spre o altă zonă, ele sunt mult mai importante decât par la prima vedere, deci cer o altă
abordare. Având în vedere că în prima parte a zilei Luna trece prin careul cu Saturn,
soluționarea acestei probleme ar putea să presupună trecerea printr-o formă de amânare.
Unii vor spune că nu este amânare, ci este doar o întârziere, dar corespondențele acestei
zile, cele care ne îndreaptă atenția către zilele de 25 și 29 noiembrie prin consolidare ne
spun că împlinirea pe care o dorim face trimitere către două ipostaze încadrate într-un sector
care include două tipuri de energii. Pe 26 noiembrie Venus va intra pe zodia Capricorn, iar
Soarele și Luna vor iniția un nou ciclu. Pe 27 noiembrie Neptun își va reveni la mersul direct,
deci toată această legătură între zilele de 25 Și 29 noiembrie cere o acțiune care să lucreze
cu două tipuri de energii.
Dacă lucrul acesta nu este ușor de înțeles, este suficient să ne îndreptăm atenția
către ecuația astrală a zilei de 29 noiembrie, cea care reprezintă pentru momentul de față o
corespondență de dinamizare, pentru a înțelege de ce trebuie să fim atenți, circumspecți,
cu ceea ce acumulăm, cu ceea ce am integrat, cu ceea ce ținem aproape. Valorile
momentului pot deveni adevărate elemente vulnerabile ale sufletului, ale vieții, ale grupului
de apartenența dacă lăsăm de izbeliște aceste înțelesuri. Ceea ce ne dorim în această
perioadă, în special acum, pe 23 noiembrie, face apel la mai multe tipuri de demersuri
sociale și dacă pierdem din vedere lucrul acesta nu vom reușii să obținem nimic. De aceea
momentul de față lucrează cu două tipuri de careuri, de aceea aceste unghiuri devin aspecte
eliberatoare, unul în prima parte a zilei, prin disciplină și respect, iar celălalt în a doua parte
a zilei, prin aprofundarea unui mesaj, cultivarea creativității, renunțare.
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4:00 sextil Lună-Venus
4:50 sextil Lună-Jupiter
6:54 trigon Soare-Chiron
7:59 Luna intră în zodia Scorpion
13:37 conjuncție Lună-Marte
13:52 opoziție Lună-Uranus
15:33 conjuncție Venus-Jupiter
18:50 opoziție Marte-Uranus

Multe din cele pe care le vom parcurge acum vor fi foarte intense, dinamice, încărcate
de dorința de succes, de progres, dar și de impulsul de a ne însuși rezultatele celorlalți.
Desigur, lucrurile acestea bune vor fi vizibile în cea mai mare parte din zi dar, ca eveniment,,
pentru că unghiul negativ, cu toate că el își va răspândi razele asupra întregii zile așa cum
o face asupra întregii perioade, se va împlini spre seară. Atunci când vorbim despre ecuația
astrală a unei zile, luăm în calcul de fiecare dată unghiurile care se împlinesc la grad perfect.
Vorbim, Așadar, despre o competiție între unghiuri care se împlinesc perfect, deci și în
momentul de față putem face o delimitare clară între aceste aspecte astrale, chiar dacă
opoziția Marte-Uranus este mult mai intensă, mai amplă și mai durabil adică ceva de care
se
împlinesc
acum. Rămânem
în această zonă a
spiritului practic și,
încă de dimineață,
când luna va trece
pe zodia Scorpion
vom fi interesat să
gestionăm un bun,
un patrimoniu, o
forță socială, în
patrimoniul
cultural, social sau
financiar care neau trezit interesul
în ultima perioadă.
Acum credem că
experiența pe care
o putem obține va
fi
una
absolut
fulminantă,
vom
rupe gura târgului,
vom fi cei mai buni,
vom reuși acolo unde de la începutul anului și până acum nu am obținut niciun rezultat. În
mare parte, schema aceasta este un fel de vis pentru că nu are corespondențe de
consolidare, adică nu face trimitere la un set de reguli pe care, folosindu-le corect, să le
transformăm în exemple de bune practici. Totul ține de impuls, de propagandă, iar aceasta
se bazează pe ceea ce am indicat și în celelalte zile, pe schisma subliniată cu atâta claritate
de această decadă. Dacă momentul ecuației astrală aferente zilei de 25 noiembrie este
cumva ușor de înțeles, tocmai pentru că aduce mediere a tendinței Nodurilor prin Coada
Dragonului, deci o împăcare cu trecutul, celelalte corespondență de dinamizare, adică zilele
de 28 și, respectiv, 29 noiembrie, adică un mare semn de întrebare cum că individul de
acum ar fi capabil de realizări atât de mare pe cât spune. Pe această dispunere astrală
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vorbim despre o dezvoltare a voinței personale, vorbim de voință, chiar de un plus de
contradicție care ar putea să îi ofere celui în cauză soluții foarte bune prin consultare, prin
dialog, dar nu vorbim despre un progres spectaculos doar pentru că suntem energici, doar
pentru că lucrul acesta pe care ni-l dorim a fost formulat foarte clar.
În absența unui suport astral pe baza unor corespondențe durabile, momentul de față
devine unul conflictual, iar succesul este cât se poate de conjunctural. Referindu-ne strict la
reacțiile pe care le vom avea pe 24 noiembrie, putem spune că lucrurile bune se vor menține
dacă nu vor fi împărtășite, dacă ne vom repeta din oră în oră ce știm despre noi, ce am
făcut, ce putem face, dar nu acționăm în nicio direcție. Conjuncția lui Venus cu Jupiter de
pe Săgetător pare să fie un element absolut magic pentru momentul de față, însă el rămâne
doar o forță potențială, nu și una de acțiune. Forțele de acțiune sunt cele indicate prin
corespondențele de dinamizare, adică cele care ne spun că suntem obraznici, că ne dorim
mai mult decât putem obține sau suntem capabil să demonstrăm că putem obține.


0:54 trigon Lună-Capul Dragonului
5:52 conjuncție Lună-Mercur
10:29 trigon Lună-Neptun
13:01 sextil Lună-Saturn
19:31 sextil Lună-Pluton
22:20 trigon Lună-Lilith

În noaptea de 24 spre 25 noiembrie Luna se va afla într-un trigon perfect cu Capul
Dragonului ceea ce-i permite medierea tendinței Nodurilor. Vorbim, așadar, despre un
progres, despre un avantaj foarte important legat de evaluare a firii omului, de inventarierea
caracterului negativ al unui demers, dar și despre cum anume va folosi un om foarte simplu
câștigul pe care l-a obținut în ultima perioadă. Multe din cele care se consumă acum ne
vorbesc despre o formă de independență pe care unii o vor considera o veritabilă putere.
De fapt, dacă se bazează doar
pe
avantajul momentului
înseamnă că sunt naivi, că au
obținut succesul de față fără
să muncească prea mult, doar
beneficiind
de
anumite
avantaje pentru care alții au
girat.
25
noiembrie
ne
vorbește despre un obstacol
care ne-a fost prezentat, ca
informație,
ca
sinteză,
avertisment, încă din ziua
anterioară
pentru
că
momentul de față are cu 24
noiembrie o corespondență
de consolidare. Poate unii nuși amintesc sau poate își
amintesc
de
anumite
avertismente, dar nu au dorit
să le ia în considerare. Acum
au obligația să renunțe la orgoliu personal, să fie puternici prin ceea ce știu să facă pentru
a întări structura la care au aderat. Pentru 25 noiembrie, corespondențele de dinamizare ne
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îndreaptă atenția către 3 zile importante ale acestei decade. Se face, astfel, trimitere la prima
zi acestei decade, la ziua de 23 noiembrie, dar și la cea de 28 noiembrie. În toate aceste
ipostaze, luna are un rol absolut esențial. De aceea momentul de față ne îndeamnă să
combatem prin toată energia pe care o avem elementul artificial, să nu ne lăsăm influențați
de simple opinii, doar pentru că acestea ne lasă impresia că vom deveni mai puternici. Altfel,
devenim victime perfecte în confruntări, în altercații, în întâmplări care, inițial, par banale,
dar pe parcurs se dovedesc a fi extrem de dificile.
Un alt element important al zilei de 25 noiembrie se referă la calitățile artistice pe care
un om foarte inspirat ar putea să le pună la dispoziția celorlalți. Nu vorbim aici despre creații
remarcabile, ci despre o simplă interacțiune a unui om foarte înzestrat cu cei care au nevoie
să beneficieze de creațiile acestea. Asta înseamnă că momentul de față este un fel de
demonstrație de forță, de putere, dar și de orgoliu. Aspectul artificial al momentului va fi
combătut tocmai pentru că există, prin trecerea Lunii pe zodia Scorpion, multă pasiune.
Pasiunea aceasta poate fi bună, dacă avem de-a face cu o persoană educată, sau poate fi
de-a dreptul instinctuală, dacă avem de-a face cu un personaj celebru care doar simulează
educația. De aceea, momentul de față, cel care ne îndeamnă să consolidăm un element
benefic care este greu de identificat, de delimitat, din ecuația astrală a zilei de 24 noiembrie,
când Venus și Jupiter s-au aflat într-o conjuncție, ne spune că lucrurile bune trebuie
apreciate așa cum au fost, nu prin interpretări, nu prin poveștile pe care ceilalți le relatează.
Dacă ne bazăm pe opiniile celorlalți rămânem în această zonă conflictuală.


2:28 Venus intră în zodia Capricorn
10:14 Luna intră în zodia Săgetător
12:54 trigon Lună-Chiron
17:08 Lună nouă
23:42 sextil Lună-Junon

Dacă ne-am întrebat de ce ziua anterioară a fost atât de dificilă, dacă ne-am gândit
de ce aspectul artificial al vieții a fost considerat un fel de subterfugiu, de ajutor, 26 noiembrie
ne oferă răspunsul perfect la toate aceste întrebări. În prima parte a zilei Venus va părăsi
zodia Săgetător și, trecând pe zodia Capricorn, ne va lansa un mesaj de abandon, de
renunțare, de înțelegere sau de expresivitate. În general, Venus pe zodia Capricorn nu ne
ajută să devenim foarte expresivi, ci și expresivitatea devine o consecință a simplității. De
această dată expresivitatea este elementul principal care va defini tot ceea ce vom face deacum încolo până spre finalul
anului. Lucrul acesta se explică din
punct de vedere astral prin faptul
că încă din dimineața acestei zile
Luna va trece pe zodia Săgetător
și apoi va trece prin conjuncția cu
soarele, ceea ce va marca Luna
nouă. Aceasta nu va fi activă până
spre sfârșitul lunii următoare, ceea
ce înseamnă că mesajul de față,
cel în care integrăm și ideile
indicate mai sus, ne vor ajuta să
ne coordonăm viața, să fim mai
atenți cum anume evaluăm
greutățile comune, ce considerăm
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bun, ce este de actualitate, cât de abili suntem în confruntările programate pentru momentul
de față.
Pentru că ziua de față are doar corespondențe de dinamizare, suntem invitați să
apreciem faptul că lucrurile acestea foarte simple pe care oamenii nu le respectă decât dacă
sunt constrânși, ajung să devină adevărate obstacole ale vieții. 27 noiembrie aduce un careu
Venus-Chiron, iar 29 noiembrie aduce o conjuncția Lunii cu Coada Dragonului. Poate pentru
unii absența unei educații morale nu înseamnă în momentul de față prea mult. Aceasta s-ar
putea să fie una din consecințele educației impusă de societatea de consum, dar celelalte
elemente, impuse de ecuația astrală a zilei de 29 noiembrie, nu poate fi trecut cu vederea.
De fiecare dată când luna trece prin Coada Dragonului ne gândim la o pedeapsă, la o
greșeală care nu este importantă, la o suferință pe care o parcurgem fără să știm concret
de ce se întâmplă lucrul acesta. Acum, este adevărat, nu știm foarte bine cum anume
greșim, dar spre finalul acestei decade vom înțelege că toate aceste erori sunt bazate pe
rigiditate.
Trecerea lui Venus pe zodia Capricorn, eveniment care se va consuma în seara zilei
de 25 spre 26 noiembrie, îi face pe oameni să fie mai stabili, mai fideli, mai interesați de
aspectele esențiale ale vieții, și foarte reci față de relațiile convenționale. Acest aspect este
unul care suprimă emoțiile pentru că procesul de lucru este foarte important, reduce
schimbul afectiv dintre oameni pentru că sunt mai importante conveniențele sociale, regulile
stabilite printr-o lege. De aceea, momentul acesta poate fi unul care ne poate ajuta să
înțelegem viața altfel decât ne-am construit-o sau ne poate încuraja să ne argumentam ca
fiind bună așa cum ne-am construit-o.


8:27 careuVenus-Chiron
13:41 careu Lună-Neptun
14:33 Neptune revine la mersul direct

27 noiembrie este o zi de progres. În dimineața acestei zile Venus se va afla într-o
relație proastă cu Chiron retrograd, dar ansamblul zilei ne ajută foarte mult să vedem foarte
departe, să înțelegem că pedepsele nu sunt atât de aspre, nu susțin deviza generală a
acestui an, cea care merge spre segmentare, pentru că în a doua parte a zilei Neptun își va
reveni la mersul direct după o lungă retrogradare. Vorbim, așadar, despre amintiri frumoase,
despre sentimente constructive, despre lucruri frumoase care se construiesc între oameni,
despre acceptarea faptului că niciodată lucrurile foarte importante nu se produc în mod
întâmplător, ci doar între ființe cărora le era predestinat să se întâlnească. Această relație
proastă dintre Venus și Chiron retrograd ne avertizează că lucrurile foarte dure, neplăcute,
unele dintre ele marcate de o anumită ambiție, care au fost parcurse în ultima perioadă, nu
sunt de perspectivă, dar sunt foarte importante pentru momentul de față. Revenirea lui
Neptun la mersul direct înseamnă revenirea la o stare de fapt, la gândul cel bun, la bucuria
contratului, la acele legături care au fost până acum slăbite pentru că nu am avut încredere
sau pentru că ni s-a părut că aptitudinile pe care le avem nu sunt foarte bune. Lucrurile
acestea minunate, schemele acestea frumoase sunt pentru momentul de față speciale
pentru că ele ne oferă adevărate momente de căldură, de fericire, dar ne oferă și dovezi că
profesia pe care o avem este un veritabil instrument de promovare a ceea ce este frumos,
sublim și înălțător.
Corespondențele acestei zile ne vorbesc despre lucruri ample pe care vrem să le
facem în perioada următoare. Zilele de 26, 28 și 30 noiembrie sunt corespondențe de
consolidare. Ziua de 30 noiembrie este și corespondență de dinamizare. De aici înțelegem
că tot ceea ce înseamnă comunicare, progres, activitate intelectuală, comunicare sau
administrare corectă a unui patrimoniu favorizează un mare progres, cel care va fi împlinit
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prin consensul tuturor participanților, dar și prin anumite răsturnări de situație care se produc
încă de pe acum. La momentul acela nu se va vorbi despre răsturnarea de situație de acum,
ci doar despre un consens. Noi știm, pentru că studiem astrologia, nu suntem simpli
consumatori ai unor previziune astrale, că momentul de față declanșează ceea ce se va
împlinii la finalul lunii noiembrie pentru că în momentul de față există multă ambiție, multă
dorință de a schimba.


2:31 careu Lună-Lilith
11:36 Trigon Mercur-Neptun
12:54 conjuncție Lună-Jupiter
14:37 Luna intră în zodia Capricorn
17:21 careu Lună-Chiron
20:27 trigon Venus-Uranus
20:43 trigon Lună-Uranus
20:45 conjuncție Lună-Venus

Momentul acesta în care Mercur se află într-o relație foarte bună cu Neptun, iar Venus
într-o relație foarte bună cu Uranus, adică fiecare dintre aceste două planete individuale se
află într-o relație bună cu octava superioară a celeilalte, este un semn de progres și de
sensibilitate. Momentul de față ne oferă posibilitatea de a avea încredere în metodele vechi,
de a înțelege că lucrurile mari se fac în echipă, cu puțin ajutor, dar și prin inițiativă. De aceea
vorbim în momentul de față despre o atenție foarte importantă pe proiecte mari, pe gânduri
îndrăznețe, pe redresarea unor decizii greșite pe care le-am adoptat, după cum ne spun
corelațiile dintre decade, fie la mijlocul lunii ianuarie, fie la începutul lunii octombrie. Vorbim,
așadar, despre o judecată, despre întâmplări care nu ar fi trebuit să se consume în modul
acesta, dar care acum sunt judecate foarte aspru. Unii vor evalua după propriile concepții,
după gândurile
pe care le au,
după slăbiciuni,
după obișnuință.
Alții, vor asculta
opiniile celorlalți
și vor considera
că zona aceasta
a patrimoniului
nu
trebuie
investigată așa
cum li se spune
pentru că în
momentul
de
față toată lumea
trece prin situații
dificile.
De
aceea,
28
noiembrie oferă
un parcurs puternic doar oamenilor care au fost foarte rezervați, foarte atenți, foarte puternici
și curajoși atunci când se punea problema ca valorile tradiționale să fie respectate așa cum
trebuie. Acolo unde valorile tradiționale nu sunt respectate corect, acolo unde independența
personală nu este încadrată într-o albie corespunzătoare, vorbim despre slăbiciuni care
îndreaptă conștiința individuală către modele superficiale, către mode ale timpurilor
prezente, către activități care nu au nimic de-a face cu momentul de față, cel corect, profund,
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sensibil. Relația bună dintre Venus și Uranus nu are o calitate importantă din punct de
vedere social, dar are un rol foarte important pentru reechilibrarea personal. Venus, chiar
dacă se află în continuare în fereastra conjuncție cu Jupiter, nu poate media opoziția Marte
cu Uranus. Nu vorbim despre un sentiment sau de o întâmplare care ar putea să ne pună
pe linia cea dreaptă. Vorbim, însă, despre intenții bune care ar trebui să conteze cândva,
atunci când tot acest conflict se va stinge, când toate argumentele care sunt acum foarte
ușor de crezut vor fi analizate după alte criterii.
De aici înțelegem că lucrurile acestea foarte delicate, au nevoie de puțin entuziasm.
Trecerea Soarelui pe zodia Săgetător, ecuație astrală care devine pentru momentul de față
o corespondență de dinamizare, poate combate această slăbiciune de adaptare, poate oferi
soluții foarte bune la probleme ample. Astfel, ceea ce este important nu va trece în planul
secund, ci va fi lăsat deoparte în ideea că la primul semnal va fi analizat. Cei care mint ar
trebui să le fie foarte frică de amenințările zilei de 28 noiembrie. Ceea ce este pus deoparte
se va îndrepta foarte curând împotriva lor.


2:07 sextil Lună-Marte
6:15 careu Lună-Junon
8:43 conjuncție Lună-Coada Dragonului
19:42 sextil Lună-Neptun
22:31 sextil Lună-Mercur
23:17 conjuncție Lună-Saturn

29 noiembrie este, prin corespondențele de consolidare, una dintre cele mai
importante zile ale acestei decade. Nu mai puțin de cinci zile ale acestei perioade devin
exemple pentru a înțelege că lucrurile acestea speciale au nevoie de susținere. Astfel, 29
noiembrie nu este cea mai importantă zi a decade, ci cea mai valoroasă prin mesajele care
converg spre a susține progresul, expansiunea, disciplina, subiectivitatea pozitivă, dar și
înțelegerea cu aproapele. În dimineața acestei zile Luna va trece prin Coada Dragonului și
va fi un moment foarte important pentru ca lucrurile acestea foarte neclare să se elucideze.
Ceea ce nu ne-a fost clar de-a lungul acestei decade va deveni în momentul de față un
element care să ne confere o anume recunoaștere. Este posibil ca unii să fie foarte fericiți,
respingători, să își folosească experiențele anterioare pentru a arăta că rolul lor greu,
negativ, conflictual, trebuie respectat pe mai departe. Ecuația astrală a momentului arată
că, între sextilul Lună-Marte și conjuncția Lună-Saturn, apar multe evenimente care tind
spre un mesaj comun: ne îndeamnă să fim recunoscători. Acolo unde nu există împărtășire,
nu există experiență. Tocmai de aceea corespondențele de dinamizare îndreaptă atenția
către ecuația astrală a zilei de 23 noiembrie, cea care a fost dominată de două careuri, LunăSaturn și Luna-Pluton. Ceea ce ne motivează pe 29 noiembrie este fie lipsa de timp, de
permisivitate, de toleranță, fie lipsa de creativitate.
Dacă ar fi să ne bazăm doar pe corespondențele de consolidare, atunci lucrurile
acestea ar fi fost încadrate într-un mod foarte simplu. Greutățile majore au nevoie de
solicitări, de protecție, de cereri, de susținere. Așa, corespondențele de dinamizare ne spun
că întotdeauna este nevoie de o explicație corectă pentru ca lucrurile bune să meargă foarte
departe. Nu ne referim aici doar la o explicație științifică, ci ne referim și la o explicație logică,
morală, spirituală. Luna pe zodia Capricorn îi îndeamnă pe oameni să se sustragă emoțiilor,
să fie distanți, să privească conjuncturile sociale prin prisma întâmplărilor care le sunt
favorabile sau nefavorabile. Celelalte elemente, susținute de alte episoade astrale, care ne
îndeamnă să vedem foarte departe sau să ne ocupăm de problemele celorlalți, sunt
adiacente. De aceea 29 noiembrie se va remarca printr-o formă de rigiditate care poate
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însemna un fel de refuz al trecutului propriu. Cei care evoluează lucrând cu propria energie
știu că lucrul acesta nu reprezintă un semn bun.


6:00 conjuncție Lună-Pluton
8:03 sextil Mercur-Saturn
9:56 sextil Lună-Lilith
22:14 Luna intră în zodia Vărsător

În dimineața acestei zile Mercur se va afla într-o relație foarte bună cu Saturn, aspect
care va avea un impact foarte puternic atât asupra acestei zile, dar și asupra următoarelor
zile din luna decembrie. Luna, aflat acum în plin tranzit prin Capricorn, își va încheia acest
periplu spre seară, când va trece pe zodia Vărsător. Vorbim, așadar, de dorința de a
administra un fond, de a fi buni în ceea ce ne propunem să facem, de a face o descoperire,
de a veni cu ceva nou, de a trece dincolo de situațiile delicate, de a fi eficienți prin putere,
prin curaj, prin dezvoltare personală. Este clar că momentul de față, tocmai pentru că aduce

o relație bună dintre Lună și Luna neagră face referire la o formă de slăbiciune pe care ar
trebui s-o luăm în considerare. Unii ajung să fie slăbiți pentru că muncesc prea mult și nu
acceptă să fie judecați, criticați, pentru că au un dialog interior foarte complicat, pentru că
nu au un patrimoniu la care să facă trimitere pentru a se repara. Acest patrimoniu nu face
neapărat trimitere la un plan material, fiscal, cât mai ales la anumite posibilități pe care le
are cel în cauză pentru a depăși momentul dificil pe care-l parcurge acum. De aceea se
impune în ultima zi a lunii noiembrie o anume formă de disciplină, să renunțăm la a-i acuza
pe ceilalți pentru că ne-au greșit, pentru că au fost indiferenți, pentru că au refuzat să lucreze
alături de ceilalți, să aibă o viziune de ansamblu sau să accepte lucrurile așa cum sunt.
Vom vedea că luna următoare, nu va fi atât de generoasă așa cum a fost cea de față,
chiar dacă momentul noiembrie 2019 a fost destul de încărcat la capitolul evenimente
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astrale. Ceea ce va veni spre noi în luna următoare va ține de copiere, de adoptarea unor
măsuri care nu vor fi deloc eficiente și, pentru că nu sunt eficiente, vor fi răpuse de propria
greutate. Tocmai de aceea, sextilul Mercur-Saturn ne încurajează să analizăm o problemă
de dezechilibru, să trecem dincolo de mesajele cine vine din partea unui for superior, să fim
puternici prin ceea ce vrem să facem, nu slabi prin ceea ce ni se impune.
Ceea ce se întâmplă în ultima zi a lunii noiembrie nu s-a mai întâmplat niciodată așa.
Ziua aceasta are drept corespondența de consolidare, dar și de dinamizare aceleași ecuații
astrale. Astfel, ne îndreptăm atenția către prima zi acestei decade, dar și către ziua de 27
noiembrie atât în calitate de corespondență de consolidare, cât și de dinamizare. Ceea ce
nu ne doboară ne face mai puternici, ceea ce înțelegem ne ridică deasupra celor din jur,
ceea ce este clar pentru noi devine clar și pentru ceilalți. Așadar, momentul acesta ne aduce
o consolidare, atât pe linie personală, cât și administrativă, îmbinând elementul dinamic cu
cel conservator.
Astfel, ultima decadă a lunii noiembrie ne vorbește despre o încercare pe minciună
pe care unii o vor considera ca fiind soluția cea mai bună pentru a se elibera de o problemă
foarte mare. Minciuna nu este
soluția cea mai bună, deși ne-a
tentat încă de la începutul
acestui an. Dar plecăm de la
ideea că după erorile din a
doua decadă a lunii ianuarie și
după intențiile tendențioase
afișate în prima decadă a lunii
octombrie am învățat ceva.
Dacă nu am învățat, atunci vom
arăta că suntem creatorii unei
umbre ciudate pe care vom
încerca să o înlăturăm în anul
următor, cu toate resursele pe
care le avem. Până atunci, va fi
nevoie să ne confruntăm cu mai multe situații sociale care să ne ofere posibilitatea de a
anula multe din erorile de decizie, de judecata sau de opinie pe care le-am abordat în
această decadă sau de-a lungul lunii noiembrie.
Prin urmare, luna noiembrie ne-a pus în fața unor situații foarte delicate. Unele sunt
rezultatul progresului astral, așa cum îl știm de ani de zile de când analizăm aceste unghiuri.
Altele, mai dificile, sunt expresia unor ambiții care ar trebui să fie analizate mult mai atent
sau ignorate. Aceste ambiții devin tunete, adică devin comenzi pentru ceilalți, dar nu simple,
ci unele care schimbă regulile și le fac mai aspre, mai dificile, iar evoluția prin intermediul lor
destul de delicată. S-a pus problema, de-a lungul acestei luni a unei comunicări simple, dar
ea nu mai există, a acceptării elementului minor pentru a-i favoriza și lui o dezvoltare, dar
lucrul acesta nu a fost tolerat de cine trebuie, a administrării unui patrimoniu în mod corect,
progresiv și cu măsură, însă lăcomia celui în cauză și cerințele societății aflate într-o
continuă transformare au impus alte reguli. Cert este că luna noiembrie, acum, când tocmai
s-a încheiat, ne spune că zgomotul nu este neapărat semnul unei activități constructive, ci
chiar dovada faptului că unele lucruri, care au fost dizarmonioase, rămân în continuare
dizarmonioase.
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COPIERE. MĂSURI ABSURDE DISTRUSE CU
GREUTATE.
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Ultima lună a acestui an ne trimite spre multe evenimente care s-au consumat în
prima jumătate a lui 2019 și care fac referire la reproducerea unor întâmplări care nu trebuie
să meargă mai departe pentru că nu sunt utile deoarece se bazează pe repetarea unor
greșeli. Aceste greșeli se dovedesc a fi conflictuale de-a lungul acestei luni și de aceea este
important să ținem cont mai mult de calitatea relației, decât de adevărul care ar putea să ne
ducă la acest schimb acid de replici, la această atitudine opozantă, la refuzul celuilalt. Dacă
procedăm în consecință, vom vedea că și măsurile, oricât de absurde par, ele vor putea fi
distruse, chiar dacă lucrul acesta se întâmplă cu un mare consum, cu greutate. Această
lună aduce, chiar de la începutul său, trecerea lui Jupiter pe zodia Capricorn, una dintre cele
mai proaste poziții pe care o poate avea această planetă. Pe Capricorn este în cădere și,
judecând faptul că avem acum în cădere două planete cu impact major asupra conștiinței
colective, Jupiter și Uranus, ar trebui să fim puțin mai atenți cu ceea ce vom face de-acum
încolo. Deci, chiar din a doua decadă Chiron își va reveni la mersul direct și se vor împlini
unghiuri frumoase până la sfârșitul acestui an, nu putem vorbi despre o redresare, ce mai
curând despre redecorarea unei probleme mai vechi.
Dar problemele acestea trebuie investigate pentru a putea fi înțelese. De aceea va fi
nevoie să trăim cu implicare situațiile date de aceste conjuncturi astrale pentru a vedea că
nu este important să căutăm onoruri, nu pentru că nu ar fi important, ci pentru că ele mai
mult consumă decât oferă. Va fi o lună marcată de modificări ale punctului de vedere, ale
opiniilor și de aceea pentru mulți va părea o lună a imoralității. Ea nu este o lună a imoralității,
ce o lună a eliberării de acea imoralitate care a produs fisuri atât în plan psihic, dar și în
planul concret, în planul fizic.
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Decada I (1-10 decembrie 2019)
Parteneriate înșelate. Se pun condiții noi. Ambiții prea mari.
Conflictele sunt duse către o zonă caustică. Se caută onoruri.
Redecorare. Faptele proaste sunt urmate de evenimente proaste.
Prietenii se schimbă. Dezamăgire. Subiectivitatea este înțeleasă
prost.

DECADA NR. 34
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

15

21-31 mai

Reper negativ

12

21-30 aprilie

DECEMBRIE - DECADA I
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
6, 7
1
2
1, 6, 8
2
5
7, 10
3
5
9
4
2
2, 3
5
8
6
1, 2, 7
6, 8, 9
7
1, 3, 8
5, 7, 9
8
2, 7, 9
8
9
4, 7, 8
10
3

Deschidere către un nou plan al valorilor. Tensiune constructivă. Suntem siguri pe un rezultat.
Anumite probleme se stabilizează. O eroare săvârșită de curând este descoperită. Problemele noi țin
mai curând de temperament. Exces de autoritate. Încredere în forțe obscure. Schimbările înșelătoare
sunt ascunse. O minciună nu este recunoscută. Temeri față de ziua de mâine. Facem schimbare de
dragul schimbării. Ies la lumină probleme mai vechi. Ne gândim la victorie. Naivitatea este
sancționată. Ceea ce este bun trebuie să fie și eficient. Adevărul se impune de la sine. Precipitare. Se
discută despre un prestigiu. Meschinărie. Zdruncin. Subiectivitatea. Teama de o pedeapsă. Faptele
bune sunt invocate pentru echilibru sau protecție. Viața de familie se poate echilibra. Patimă. Este
luat de bun un adevăr spus de cel drag. Reactivitate. Fantezie. Victoria trebuie probată. Ne gândim la
bogăție sau onoruri. Frustrare. Teamă că iubirea nu este împărtășită. Indecența invadează mai multe
planuri. Progresăm prin voință și prin acțiuni susținute. Tenacitate. Vibrațiile noi activează procese
ale gândirii pe care nu le-am folosit până acum. Aventură. Relațiile interumane trec printr-o criză.
Comunicații ciudate. Rivalități gratuite. Suntem într-o competiție ciudată. Discreditare. Întârzierile
ne ridică anumite semne de întrebare față de cei cu care colaborăm. Perfecționism. Oboseală
neobișnuită. Ne întâlnim cu o capcană. Deviație. Teamă de pedeapsa. Regretele sunt acum transpuse
prin mesaje împrumutate. Apare un vis frumos. Separare. Solitudinea este medicamentul universal.
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Emancipare. Nervozitate. Ceea ce este evident pentru sine nu este evident și pentru ceilalți. Probleme
de asimilare. Perspicacitate. Echilibru acolo unde dragoste a fost salvată. Mintea este rătăcită. Avem
viziune cuprinzătoare prin emoții profunde, prin acces la instrumente abstracte, prin spiritualitate.
Posesia bunurilor nu mai este o prioritate. Punem la îndoială sfatul oferit de un om înțelept. Refuzăm
recomandări. Scopul personal nu este același cu scopul colectiv. Jumătățile de măsură trebuie evitate.
Relațiile interumane capătă sens prin maturitate. Traversăm o perioadă dificilă. Problemele de
comunicare sunt înlăturate dacă ținem cont de opiniile celorlalți. Contrast obositor.
Prima decadă a lunii decembrie ne aduce în fața unor evenimente care s-au
consumat în prima jumătate a anului, ca reper pozitiv pe finalul lunii Mai și ca reper negativ
pe finalul lunii aprilie. La momentele acelea, Saturn a trecut prin opoziția cu Junon, dar și
prin
conjuncția
cu
Coada Dragonului, iar
Marte avut de împlinit
un careu cu Neptun, iar
Saturn și a inițiat
deplasarea retrogradă.
Am vorbit la momentul
acela despre convingeri
periculoase,
despre
ceea
ce
se
sedimentează printr-o
atitudine
categorică,
printr-o
formă
de
reîntoarcere care ar fi
trebuit să oprească o
decădere a binelui
personal. Acum nu mai
știm ce a fost bine și cea fost rău cândva, dar
vrem să corectăm totul
din mers. Chiar dacă
vedem și înțelegem
foarte
clar
că
parteneriatele de atunci
ne înșală, suntem în
continuare disponibil să
punem noi condiții, doar
dacă
acestea
diminuează
conflicte
mai vechi. Vom părea
începând
cu
2
decembrie puțin cam
obosiți pentru a duce
mai departe conflicte ce
au apărut în prima
jumătate a anului, dar
nu
renunțăm
la
dezamăgire.
Dezamăgirea
va
fi
elementul care ne va ține atenția foarte clară de-a lungul acestei luni, nu doar de-a lungul
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acestei decade. Lucrurile acestea bune pe care le smulgem din ghearele conflictului
reprezintă expresia unei puteri teribilă. Nu este deloc puțin lucru să trecem printr-o perioadă
când Marte se află într-o relație foarte bună cu Axa Dragonului. Este semn de evoluție, de
progres, de selecție a unor episoade foarte frumoase care pot deveni exemple de bune
practici. Sunt câteva tensiuni care vor da acestei decade o impresie aparte, nu una bună, ci
chiar conflictuală, însă ea va fi menținută atât timp cât va fi activă dezamăgirea. Când
dezamăgirea va dispărea, va dispărea și nota conflictuală. Atât de simplu va fi!


1:06 sextil Lună-Chiron
4:40 careu Lună-Uranus
13:47 careu Lună-Marte
15:47 sextil Lună-Soare
16:25 trigon Lună-Junon

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător și va trebui să treacă prin câteva
unghiuri interesante, în primul rând prin sextilul cu Chiron retrograd pe zodia Berbec. Acest
aspect este cel mai interesant dintre toate tocmai pentru că pentru momentul de față
corespondențele de consolidare fac trimitere către zilele de Berbec, atunci când Luna va
trece prin acest semn și va trebui să împlinească un careu la Axa Dragonului și un alt careu
cu Saturn. Mai sunt și alte unghiuri pe care le vom analiza la momentul respectiv, însă
acestea sunt reprezentative pentru tipul de relație pe care prima zi a lunii decembrie o are,
prin consolidare, cu cele două indicate mai sus. Corespondențele de dinamizare fac trimitere
către următoarea zi, cea dominată de trecerea lui Jupiter pe zodia Capricorn, acolo unde va
sta aproape un an de zile. Vorbim, așadar, atât în situațiile care cer cumpătare și măsura,
dar și în cele care ne pun la treabă, ne dinamizează, despre un fel de exces de putere. Se
face uz de această putere pentru că suntem perfecționiști sau că vrem să ne plătim o poliță,
să câștigăm un avantaj, să ne ridicăm deasupra celor pe care consideram vinovați de ceva,
să obținem o recunoaștere socială. Este prematur să ne gândim că această recunoaștere
socială ar putea veni acum, când Luna trece prin careurile cu Uranus și Marte. Aceste
careuri o transformă pe aceasta în focar al careului în T pe semne fixe. Ajungem să avem
această atitudine conflictuală pentru că suntem prea rigizi, prea încăpățânați, selectăm din
ceea ce ni se întâmplă doar ceea ce ne nemulțumește, nu că am avea dreptate, nu că
lucrurile acestea trebuie investigate de toată lumea. Da, este adevărat, unii chiar vor gândi
în perspectivă, însă această perspectivă bazată pe situațiile indicate mai sus chiar nu trebuie
luată în considerare. Spre seară, când Luna se va afla în relații bune cu soarele și Junon
vom fi puțin mai temperați, dar deja suntem în fața unui eveniment major al anului 2019,
trecerea lui Jupiter pe zodia Capricorn, deja suntem, încă de pe finalul lunii noiembrie, cu
Jupiter pe ultimul grad al zodiei Săgetător. De aici și acest impuls mai puțin corect, poate
chiar absurd de a ne face dreptate, de a impune o condiție personală ca pe o condiție de
grup.
Un alt element important care va evidenția prima zi a lunii decembrie este cea legată
de descoperirea unei greșeli. Vom fi tentați astăzi să pedepsim această greșeală, dar ar
trebui să ne abținem. Caracterul dur al acestei evaluări vine din faptul că prima jumătate a
zilei este marcată de o raportare la elemente similare, ca întâmplare, dar complet diferite
prin conținutul întâmplării. Credem că seamănă cu ceea ce ni s-a întâmplat și dorim să
corectăm rapid această nedreptate, dar asemănarea este doar de suprafață. De aceea,
problemele momentului țin mai curând de temperament decât de cunoaștere.
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2:43 sextil Soare-Junon
14:31 careu Lună-Mercur
20:19 Jupiter intră în zodia Capricorn
22:57 careu Junon-Axa Dragonului

În seara acestei zile Jupiter va părăsi zodia Săgetător și va intra pe Capricorn. La
puțin timp după aceea Junon va definitiva careul la Axa Dragonului, arătând că momentul
de față este unul destul de delicat. Jupiter am mai trecut prin zodia Capricorn în anul 2008.
Știm că momentul acela fost marcată de trecerea lui Pluton pe zodia Capricorn deci ceea
ce urmează să experimentăm de acum
și până când Jupiter va părăsi acest
semn, va fi un fel de situație repetitivă,
ni se va părea că știm toate lucrurile
acestea, că ne înțelegem, că ne
cunoaștem și că avem pentru ele cele
mai bune soluții. Dacă în privința
problemelor
personale,
lucrurile
acestea pot fi interpretate de o așa
manieră, în privința situațiilor sociale
lucrurile stau altfel. Neptun deja nu mai
este pe Vărsător, ca în anul 2008, nici
Uranus nu se mai află pe zodia pești,
ba chiar a parcurs zodia Berbec, iar
acum se află pe zodia Taur, iar Saturn
nu mai este peregrin pe zodia
Fecioară, ci în domiciliu pe Capricorn.
Sunt anumite schimbări de factură
cosmică la care nu s-a ajuns
întâmplător, ci printr-un parcurs pe care
l-am trăit cu implicare și acesta va face
în așa fel încât modelul astral al
prezentului să semene doar puțin cu
ceea ce s-a consumat în urmă cu 11
ani ori să fie o schemă ce ar putea fi
reprodusă. Astfel, vorbim pe 2
decembrie despre un exces de
autoritate, cel care nu va fi vizibil foarte
puternic în momentul de față, dar care
își va avea rădăcina în seara acestei
zile și care ar putea să declanșeze,
printr-un plan diabolic, printr-o minciună ce este acum perfect justificată, un fel de victorie
falsă care va duce în lunile următoare, chiar în a doua parte a anului următor, după ce
Jupiter va trece pe a doua jumătate a zodiei Capricorn, către episoade sociale care vor
rămâne în istorie. Pentru unii, aceste episoade vor rămâne în istorie prin caracterul lor
frumos, benefic, prin binele pe care-l lasă în urmă, iar altele prin distrugere. Momentul de
față nu este unul fericit. Pe Capricorn, Jupiter este în cădere și, deci, nu ne putem aștepta
la o predispoziție bună, ci la o dreptate abuzivă. Faptul că momentul acesta coincide cu
definitivarea careului pe care Juno și Axa Dragonului îl formează de ceva vreme, dar și cu
trecerea lui Venus peste Coada Dragonului, eveniment care se va împlinii în seara zilei
următoare, este pentru cei lucizi un avertisment teribil și va zdruncina. Nu se știe însă dacă
toate lucrurile acestea delicate ce sunt anticipate din noile schimbări ale vibrațiilor astrale
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se vor împlinii pentru toți. Sunt multe condiții care vor fi puse de-a lungul acestei decade,
cât și în lunile care vor veni și prin care ni se oferă posibilitatea de a schimba, de a face ca
lumea să fie un loc mai frumos mai bun. Oricum ar fi, ne facem temele pentru ziua de mâine
pentru că cu fiecare zi, fiecare săptămână, cu fiecare lună care se adaugă înțelegem că
experiențele pe care le-am avut până acum s-ar putea să nu conteze deloc. Să ne spună
clar în față că faima nu contează, recunoașterea, de asemenea, talentul pus la dispoziția
celorlalți în anii din urmă nu valorează acum nimic dacă el nu va fi vândut conform cerințelor
pieței. Cu Jupiter pe Capricorn se declanșează un proces de subminare a unei autorități, iar
lucrul acesta va fi
făcut, așa cum face
de regulă Jupiter
lucrurile, la vedere.
Dacă e să fie
ceartă va fi pe
stradă, dacă e să
fie distrugere va fi
în văzul tuturor, iar
dacă este să fie o
victorie fulminantă,
ea va fi pe o scena
foarte înaltă. Din
cauza
acestei
calități pe care
Jupiter o are pe
Capricorn, nu ar
trebui să sperăm la
prea
multe
avantaje
existențiale, ci să
ne gândim dacă nu
cumva este mult
mai potrivit să
renunțăm la ceea
ce ni se oferă acum
pentru a ne salva
sufletul, pentru a fi
în continuare ființe
integre. Binele pe
care-l primim acum
poate să nu fie cel
pe care ni l-am dorit și pentru care am lucrat ani de zile, chiar dacă seamănă izbitor de mult
cu acela. Doar dacă ne gândim foarte bine, doar dacă nu pierdem din vedere calitatea
umană, frumusețea prieteniei, doar dacă nu sacrificăm relațiile de dragul funcției putem
vedea lucrul acesta. Altfel, nu!
Corespondențele acestei zile fac trimitere la analiza pe care am făcut-o în ziua
anterioară, la ceea ce a însemnat, chiar și pentru ziua anterioară, 6 decembrie, atunci când
Luna va trece prin careul la Axa Dragonului, dar și ceea ce vom experimenta pe 8 decembrie
atunci când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Neptun, iar Venus într-o relație bună
cu Neptun. Consolidarea aceasta ne vorbește despre un fel de ambivalență care ne oferă
toate informațiile de care avem nevoie, atât în a ne justifica acțiunile bune, dar și în a le
justifica pe cele rele. Corespondențele de dinamizare fac trimitere la o minciună. Aceasta
va fi spusă într-un mod convingător, va crea rivalități, dar acestea vor părea un fel de
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competiție. Vom vedea că ziua de 5 decembrie va avea această notă a competiției ciudate,
însă pentru momentul de față perspectiva aceasta arată că ne pregătim pentru ceva care
nu ne face cinste.


7:17 sextil Mercur-Pluton
9:12 Luna intră în zodia Pești
9:26 sextil Lună-Jupiter
15:44 sextil Lună-Uranus
17:47 sextil-Venus-Marte
22:52 conjuncție Venus-Coada Dragonului

În dimineața acestei zile Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Vărsător și va
intra pe zodia Pești. Va avea de împlinit după aceea câteva unghiuri frumoase, cu Jupiter și
Uranus, planete care se află acum în cădere. Se face, așadar, prin această notă personală,
un pact cu diavolul, cădem la o înțelegere cu un adversar, credem că dacă procedăm în
felul acesta învingem, ieșim dintr-o încurcătură, ne ascundem slăbiciunile. 3 decembrie este
și ziua când Venus va trece prin Coada Dragonului, dar ne salvează faptul că are o relație
bună cu Marte. Astfel, relațiile sociale născute din această zonă a pedepsei, dar pentru a
deveni și victorioși făcând lucrul acesta va trebui să îndeplinim o condiție: să recunoaștem
în adevăr. Lucrul acesta va fi greu de făcut pentru că pentru 3 decembrie corespondențele
de consolidare fac trimitere către ziua de 7 decembrie, când Luna va trece prin opoziția cu
planetele de pe Capricorn, mai puțin Jupiter, dar și ultima zi a acestei decade când va trebui
să facă o analiză referitor la ceea ce a tot făcut de-a lungul acestei perioade. Consolidarea
aceasta cere, așadar, și puțină libertate, dar și puțină constrângere, dar nu oricum, ci în
raport cu această recomandare, de a recunoaște o greșeală, de a spune un adevăr, chiar
dacă el este incomod. Lucrul acesta se desprinde și din corespondențele de dinamizare,
cele care ne îndreaptă atenția către ziua de 5 decembrie, așa cum s-a întâmplat și cu ecuația
astrală a zilei anterioare. Există o atracție ciudată către a deforma adevărul, nu pentru că
informația aceasta stricată ne va folosi la ceva, ci din intenția de a ne menține într-o stare
plăcută, într-o zonă de confort. Imediat ce Jupiter a intrat pe zodia Capricorn această zonă
de confort a fost vizibil afectată și nu ar trebui să sperăm că lucrurile se pot remedia simplu,
fără îndeplinirea unor condiții, fără a avea un cadru pozitiv în care să ne integrăm. Doar așa
că ne dorim să trăim bine.
Un alt element important al zilei de 3 decembrie se referă la sacrificiul pe care suntem
dispuși să-l facem pentru a ne păstra o poziție socială. Ne amintim acum de întâmplări
neplăcute care s-au consumat în ultimele două luni și vrem ca faptele de acum să echilibreze
acele lucruri considerând că ele sunt veritabile pietre de încercare. Lucrul acesta vine ca
urmare a faptului că Venus trece prin Coada Dragonului și dăm o mai mare importanță
păcatului, acuzațiilor, pierderilor pe care le-am comportat atunci când am fost implicați în
anumite demersuri care ne-ar fi oferit o recompensă pe o muncă sinceră, valoroasă, onestă.
Unii vor constata că relațiile sociale acum sunt puțin bazate pe constrângere, dar poate nu
ar trebui să dramatizeze atât de mult, și să fie mai curajoși, mai atenți, mai distinși. Teama
de pedeapsă complică relațiile acestei zile și face ca o rememorare să ne sperie, pe motiv
că trecutul este plin de greșeli. Noi știm că nu este așa. Dacă avem astăzi până și o mică
nostalgie înseamnă că acel trecut conține un bine care a rezistat de-a lungul timpului,
conține deja acea gândire negativistă pe care o preferăm astăzi.
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2:58 trigon Marte-Capul Dragonului
4:44 trigon Lună-Capul Dragonului
4:50 trigon Lună-Marte
5:26 sextil Lună-Venus
8:01 careu Venus-Junon
8:58 Primul pătrar
17:19 conjuncție Lună-Neptun
22:14 sextil Lună-Saturn

4 decembrie este o zi de hotărâre. Chiar dacă Venus va trece acum printr-o relație
proastă cu Junon și sentimentele sunt încercate, ne temem de iubire, să împărtășim cele
mai frumoase sentimente cu oamenii pe care îi îndrăgim, sunt multe situații frumoase,
plăcute, constructive care ne scot din această zonă a patimilor. Marte se află în noaptea de
3 spre 4 decembrie într-o relație foarte bună cu Axa Dragonului ceea ce risipește această
teamă de iubire, ne poate da suficient de multă încredere încât să trecem dincolo de
indecență, de obsesia securității, de minciună. Este adevărat, depășirea acestei bariere a
minciuni va fi văzută mai mult acum, pe 4 decembrie, pentru că în zilele următoare ea se va
risipi, în special
pe 5 decembrie.
Acum
suntem
curajoși chiar și
atunci
când
trebuie
să
recunoaștem o
greșeală, chiar
și atunci când
trebuie
să
înfruntăm
un
obstacol
care
ne-a
inspirat
teamă în ultima
perioadă. Având
acest
curaj
reușim
să
progresăm, nu
pentru
că
accesăm
mai
ușor anumite informații, anumite cunoștințe sau anumite talente, ci pentru că acest
autocontrol este ceea ce avem nevoie în momentul de față. Vorbim, așadar, despre o
tenacitate care ne poate duce dincolo de întuneric, dar și despre vibrațiile pozitive care au
fost de fiecare dată accesate atunci când gândirea a fost adaptată nevoilor prezente, nu a
devenit sclava unor obsesii mai vechi. Faza de Primul pătrar divine în momentul de față,
pentru această dimensiune personală, un veritabil element eliberator. Ceea ce împlinim prin
efort propriu ne motivează să ne simțim mai bine cu cei pe care îi avem în jur sau să facem
mai mult pentru ei. Dacă vom fi suficient de organizații, de atenți și nu ne vom pierde cu
firea, adică să ne entuziasmăm mai mult decât trebuie sau pentru lucruri care nu au
perspectiva atunci putem spera că perioada care va veni este una care încheie un șir lung
de abuzuri sau de obstacole. Nu vorbim încă despre o cale a transformărilor, ci vorbim
despre un progres pe care îl accesăm prin voință. Este posibil ca unii, sensibil din fire, să-și
folosească această voință pentru activități artistice, pentru dans, pentru poezie, iar lucrurile
acestea să îi ridice deasupra celor din jur, nu ca o fantezie pe care o vor iubi foarte mult

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2019

489

acuma, ci ca un rezultat practic binemeritat. Astfel, anumite elemente ce țin de deconspirare,
ne ajută să ne controlăm mai bine acele impulsuri, să trecem dincolo de formalități și relațiile
sincere pe care le avem cu cei din jur să evite anumite schimburi dure de replici, anumite
ciocniri. Vorbim, așadar, despre o empatie la care ajungem deci și conjunctura astrală de
acum ne susțin în sensul acesta. Corespondențele acestei zile fac trimitere către ziua de 9
decembrie atunci când Mercur va trece pe zodia Săgetător dar și către ziua de 2 decembrie
atunci când Jupiter va trece pe Capricorn. Asistăm, așadar, la un fel de recunoaștere a unei
greșeli, pentru că Jupiter pe Capricorn, ca semn de dinamică, este un fel de expunere la o
judecată socială, iar Mercur pe zodia Săgetător, fiind în exil, înseamnă expunerea la o
judecată personală. De aceea, ceea ce salvăm prin dragoste devine peren.


4:40 sextil Lună-Pluton
5:28 trigon Mercur-Lilith
9:44 conjuncție Lună-Lilith
10:14 trigon Lună-Mercur
21:44 Luna intră în zodia Berbec
23:08 careu Lună-Jupiter

Luna parcurge în această zi ultimul sector de tranzit prin zodia Pești și ne va aduce
acea dorință de aventură care a fost regăsită și în alte acțiuni ale zilelor anterioare, însă nu
atât de clar ca acum. Această aventură ne îndeamnă să deformăm adevărul pentru că este
mult mai importantă starea, trăirea, ambiția, confortul. De aceea, 5 decembrie devine o zi a
rivalităților gratuite, a unei minciuni care trebuie să ne ofere un nou statut, să ne facă să ne
simțim mai bine, să ascundem situațiile când am fost dificil, mincinoși, conflictuali. Această
situație are darul de a ascunde și anumite conflicte psihice, dar o va face doar pe o durată
scurtă. Acolo unde nu avem de-a face cu oameni care să-și sublimeze o anumită problemă
personală apar nevroze, iar de aici și până la alimenta anumite impulsuri antisociale care
să devină comportament antisociale nu este decât un pas. Trigonul Mercur-Luna neagră îi
poate ajuta pe cei care apelează la o altă formă de exprimare, la plăcerea de a-și imagina
că raportul social cu ceilalți este altul și este suficient să-și imagineze pentru ca și relație în
sine să se schimbe. Este clar că avem de-a face cu o formă de iluzie, de iluzionarea care
nu are nimic de-a face cu aventura. În cazul acesta aventura devine un fel de evadare. În
seara acestei zile după ce Luna va trece pe zodia Berbec și va trebui să treacă prin careul
cu Jupiter, abia intrată pe zodia Capricorn, vom trece printr-un fel de trezire la realitate. Pot
apărea anumite tensiuni însă ele sunt mai curând expresia unei imaginații scăpată de sub
control, a unor pretenții pe care le lansăm celorlalți și care ar trebui să-i oblige pe aceștia să
ne respecte toate mofturile. Lucrul acesta nu se va întâmpla, tocmai de aceea 5 decembrie
devine ziua rivalităților gratuite, cea care ne poate duce către o competiție ciudată unde să
activăm în absența oricăror sentimente. Este adevărat, ziua aduce viteză de reacție, în
special spre seară, însă aceasta nu ne ajută la nimic. Nu este o acțiune precisă care țintește
cu efort minim acolo unde trebuie, ci valul ucigaș.
Corespondențele acestei zile ne îndreaptă atenția către zilele de 2 și de 3 decembrie,
cele dominată de trecerea lui Jupiter pe zodia Capricorn și de trecerea lui Venus peste
Coada Dragonului, ca o corespondență de consolidare, dar și, ca o corespondență de
dinamizare, către ziua de 8 decembrie, cea marcată de careul Soarelui la Neptun. Zilele
acestea găsim și unghiuri frumoase, dar acestea vor activa prin ecuația astrală aferentă
momentului, adică nu au atât de multă putere încât să intervină în corespondențele dintre
zile. De aceea, minciuna zilei de 5 decembrie va fi un fel de regină.
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0:40 conjuncție Lună-Chiron
16:59 careu Lună-Axa Dragonului
19:43 opoziție Lună-Junon

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Berbec și va trece, în mijlocul acestei zile,
prin careul cu Axa Dragonului. Dacă în noaptea dintre ziua anterioară și cea prezentă Luna
a trebuit să treacă prin conjuncția cu Chiron retrograd, spre seară va trece prin opoziția cu
Junon. 6 decembrie este o zi de tensiune. Există multă discreditare în ecuația astrală acestei
zile și care apare din întrebări foarte simple, chiar dacă unele sunt existențiale, chiar dacă
unele dintre ele ne vorbesc despre un fel de război din care nimeni nu înțelege nimic. Astfel,
ambiția de acum pare un fel de perfecționism care îi face pe oameni să se joace cu
sentimentele, să mintă, să acționeze în direcția opusă a ceea ce și-ar fi propus la începutul

acestei decade.
Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că acum nu există
corespondență de consolidare. La fel se va întâmpla și cu ultima zi a acestei decade, însă
ea va avea un alt mesaj. Avem, în calitate de corespondență de dinamizare, primele două
zile ale acestei decade, dar și ziua de 7 decembrie, cea marcată de care urile pe care Luna
le împlinește cu planetele de pe zodia Capricorn, mai puțin Jupiter. Cu Jupiter s-a aflat în
careu în seara zilei anterioare, deci și mesajul acestui unghi poate fi integrat în vibrația
momentului dacă ar fi să ne gândim la capcanele la care ne expunem. Ceea ce am
considerat în ziua anterioară un fel de judecată, ceea ce ne-a dus către rivalități gratuite se
transformă acum într-un fel de motivație, iar această motivație este justificată de marile
schimbări prin care trece societatea. Dacă din prima zi acestei decade nu înțelegem prea
multe lucruri despre aceste transformări sociale, trecerea lui Jupiter pe zodia Capricorn din
a doua zi a lunii decembrie ne verifică în sensul acesta. Dar nu e totul. Legătura specială
care există între momentul de față și ziua următoare, tot ca dinamizare, așa cum se întâmplă
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și prin legăturile dintre aceasta și primele două zile ale lunii, arată că ne aflăm în fața unui
moment foarte delicat, în fața unei primejdii. Această primejdie ține de o formă de opoziție
pe care o preferăm, spre care ne ducem cu brațele deschise, dar și printr-un fel de conflict
cu omul căruia am vrut să îi spunem de mult ceea ce aveam pe suflet dar nu am găsit
conjunctura potrivită. De aceea ni se pare acum că anumite evenimente sociale se
desfășoară greșit, sunt orientate către o țintă eronată și dacă nu intervenim acum pierdem
trenul. În realitate, absența corespondențelor de consolidare ar trebui să reprezinte un
avertisment foarte serios în a nu ne lăsa antrenați în astfel de tensiune. Această dinamică,
pe o altă conjunctură, chiar dacă nu ar fi avut o corespondență de consolidare, nu ar fi
produs asemenea efecte. Faptul că ne dinamizăm printr-un aspect social care nu aduce
mesaje bune, adică Jupiter trecând pe Capricorn, arată că dacă nu suntem atenți ne vom
integra încă de pe acum într-un plan negativ. Acest plan negativ face parte în anul următor
dintr-o zonă întunecată a societății. Este posibil ca în anul următor unii să se plângă de
faptul că sunt mai ghinioniștii și că pe ei nu-i ajută nimeni, sunt marginalizați, toate trebuie
să le facă singuri. Lucrul acesta se explică prin faptul că și-au permis acum, în această
perioadă, un moment de neatenție, s-au lăsat antrenați de un episod de furie, pe care în
anul următor nu și-l vor mai aminti pentru că acum, fiind exprimat sub razele binefăcătoare
ale ecuației astrale mincinoase aferentă zilei anterioare, cea dominată de trigonul MercurLuna neagră, este perfect justificat, perfect explicat.


0:56 careu Lună-Venus
3:03 trigon Lună-Soare
11:02 careu Lună-Saturn
16:59 careu Lună-Pluton

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Berbec, însă va trebuie împlinească trei
unghiuri negative, cu Venus, cu Saturn și, respectiv, cu Pluton. Această zi a fost pentru ziua
anterioară o corespondență de dinamizare, iar ziua anterioară este pentru cea de față una
de consolidare. Asta înseamnă că aspectul astral al momentului ne vorbește despre o formă
de sancțiune la care ajungem dacă în ziua anterioară am fost împrăștiați, dacă nu am ținut
cont de o recomandare, dacă am considerat că trebuie să o luăm de la zero, să începem
totul pentru că așa cum am fost protejați de pericol până acum așa vom fi și de acum încolo.
În felul acesta, vorbim despre închiderea unui cerc vicios, despre reanalizarea unor șanse
sau despre întâlnirea cu o persoană care ne-a produs în trecut o mare încântare. Acum nu
vom mai fi la fel de încântați că altădată pentru că aducem în întâlnirea cu pricina toate
gândurile triste ale momentului, toate dezamăgirile perioadei. Poate ne dorim o formă de
emancipare, poate urmărim să ne separăm de toate aceste impulsuri negative, însă
caracterul lor negativ nu ne dă pace. 7 decembrie devine, astfel, o zi de constrângere, o zi
în care ne zdruncină tristețile celorlalți pentru că nu ne mai putem așeza lângă tristețile
noastre mai mari decât Turnul Eiffel, cascada Niagara sau Everest. Faptele pe care le facem
acum ne considerăm însă universale. Sunt frumoase cu care intrăm în contact această zi și
pe care riscăm să le pierdem pentru că suntem prea triști, dezamăgiți, prea atenți la ritmul
zilnic, prea riguroși în ceea ce vrem să facem. Ar trebui să ne separăm de această ambiție
pentru că ea aduce un consum foarte mare, mult prea mare față de rezistența pe care o
avem în momentul de față. Dacă acum Venus nu ar fi trecut prin careul cu Luna, nu ar fi
existat această componentă personală negativă care să ne întristeze atât de mult. A vorbi
despre constrângeri sociale, cele pe care le amintim de fiecare dată când Luna se află întro relație negativă cu maleficii Saturn și Pluton, care sunt de mult timp în tranzit prin zodia
Capricorn, nu este accesibil oricui. De curând și Venus a intrat pe acest semn și modul de
a simți se adaptează cumva la o depresie generală, la o tristețe colectivă, la o nemulțumire
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care nu anunță nici pe departe venirea sărbătorilor de iarnă. De aceea mulți, în special
persoanele care vor să-și păstreze speranța de viață, bucuria de a trăi, se proiectează întro zonă a imaginarului, visează frumos și nu-și propun să se separe de nimeni. Aceste
persoane nu vorbesc pe 7 decembrie despre despărțire, nu sunt afectate atât de mult de
gravitatea cu care au aflat despre diverse întâmplări ale cunoscuților, ci încearcă să extragă
de acolo tot ce este bun și frumos. De lucrul acesta se fac răspunzătoare zilele de 1, 3 și 8
decembrie, cele care sunt corespondențe de dinamizare. Dacă din prima zi a lunii decembrie
nu înțelegem cum anume ar putea să ne alimenteze bucuria de a trăi, 3 decembrie ne spune
clar că drumul acesta al tristeții și al dezamăgiri trebuie evitat pentru că știm unde ne duce.
Pe 3 decembrie Venus a trecut prin Coada Dragonului și am avut parte de episoade mai
puțin plăcute pentru că am gândit în direcția aceasta. Acum ne comportăm ca și cum am
învățat din greșelile trecutului și ne pregătim pentru ziua următoare, cea dominată de o
ambivalență pe care am putea să o administrăm foarte ușor. Este vorba despre careul
Venus-Neptun, semn de tristețe și dezamăgire, dar și sextilul Venus-Neptun, semn de
profunzime, spiritualitate, noroc, carismă.


9:26 Luna intră în zodia Taur
10:59 careu Soare-Saturn
11:54 trigon Lună-Jupiter
15:31 conjuncție Lună-Uranus
23:48 sextil Venus-Neptun

În dimineața acestei zile Luna va trece pe zodia Taur și-i va face pe oameni mai
rezervați, mai atenți și mai responsabili. Lucrul acesta va fi vizibil și din unghiurile pe care
Luna le va împlini cu Jupiter și Uranus, dar și din celelalte unghiuri care se vor împlini, la
care nu participă Luna, careul Soare-Neptun și sextilul Venus-Neptun, care dau o notă
aparte corespondenților momentului. Astfel, vorbim despre o legătură cu zilele de 5, 7 și 9
decembrie, în calitate de corespondență de consolidare, dar și despre zilele de 5, 7 și 9
decembrie în calitate de corespondențe de dinamizare. După cum se constată, ziua
anterioară și ziua următoare sunt elemente definitorii și în cazul consolidării, dar și în cazul
dinamizării. Nu putem scoate, astfel, din ecuație, experiența frumoasă, minunată, profundă
a zilei anterioare care ne-a demonstrat că dacă ne mobilizăm reușim să ieșim dintr-o zonă
conflictuală fără prea mari eforturi, fără sacrificii. De asemenea, ziua următoare ne
avertizează că lucrurile bune pot fi la fel de trecătoare precum cele rele. De aceea, un
înțelept îi recomandă omului obișnuit să capete o viziune cuprinzătoare rămânând detașat
de cele două extreme, dar având capacitatea de a le integra atunci când situația o cere. 8
decembrie este o situație care cere integrare extremelor. Partea bună a lucrurilor ar putea
să vină din înțelegerea elementelor eronate, din cultivarea sincerității, din renunțarea la a
spune mai departe o minciună. Partea bună vine din faptul că în momentul de față
considerăm că este suficient să aflăm adevărul de și conținutul său, știm bine, ne va afecta
acțiunile viitoare. Ceea ce înțelegem din ceea ce ni s-a întâmplat în zilele anterioare nu
poate justifica deloc dorința de răzbunare, ambiția, gesturile categorice sau justiția zilei
următoare. Ne vom confrunta pe 9 decembrie, nu doar cu trecerea lui Mercur pe zodia
Săgetător, aspect care aduce un plus de subiectivitate, ci și cu careul Jupiter-Chiron, în
situația în care este retrograd, prin care suntem îndemnați să folosim anumite instrumente
doar pe baza refuzului, doar pentru a justifica nevoia refuzului, doar pentru a pedepsi pe
cineva prin refuz. Pentru că vorbim despre un Mercur pe Săgetător ca un reper de
dinamizare, dar și de consolidare, vorbim despre o performanță în sensul acesta, despre un
vârf, despre o intensitate foarte mare care nu ține cont nici de regulă, nici de partenerul de
dialog, ci doar de atingerea țintei.
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Careul Soare-Neptun aduce experiențe frumoase pe care să le interpretăm eronat,
pentru că ni se pare că nu este suficient, nu este ceea ce am căutat. Insatisfacția aceasta
va putea fi ascunsă pentru că a Venus și Neptun se află într-o relație bună, însă poziția lui
Venus pe zodia Capricorn oferă celui în cauză doar posibilitatea de a explica față de nu
auditoriu de ce este rezervată. În privința emoțiilor va rămâne cu nemulțumirea, cu
insatisfacția, chiar cu dezgust. În funcție de nivelul de educație, lucrul acesta va putea fi mai
mult sau mai puțin ascuns.


3:48 sextil Lună-Capul Dragonului
6:27 careu Jupiter-Chiron
11:05 opoziție Lună-Marte
11:39 Mercur intră în zodia Săgetător
16:16 sextil Lună-Neptun
18:04 trigon Lună-Venus
21:53 trigon Lună-Saturn

Momentul de față aduce o presiune teribilă pe conștiința celui simplu care crede că
lucrurile care au fost declarate, așa vor rămâne. Societatea ne-a demonstrat, nu doar că se
află într-un continuu proces de transformare, ci și că are această capacitate teribilă de a
modifica percepția individului asupra propriei persoane. Ceea ce un individ are, nu rămâne

sau se poate șterge, nu pentru că el uită, ci pentru că este convins de ceilalți, prin cuvinte
sau prin faptele lor, că acțiunile sale, realizările sale sunt supuse unui proces continuu de
distrugere. Dacă are ocazia să intre în contact cu elemente de factură spirituală, cu informații
de factură ezoterică află că nimic în univers nu se pierde, că există o memorie a universului
care păstrează totul. Astfel, aceasta va fi condiția impusă de ecuația astrală a zilei de 9
decembrie, doar așa vom reuși să ne temperăm dezamăgirea momentului sau să ne
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protejăm de forțele abuzive ale celorlalți, cele care nu sunt formate neapărat din oameni
care ne poartă sâmbetele, care ne vor răul în mod intenționat, ci și de ființe care sunt
convinse de ceea ce spun, chiar dacă este eronat.
Trecerea lui Mercur pe zodia Săgetător aduce, așadar, o intensitate nefirească unor
lucruri care ar trebui să nu ne afecteze în mod normal sau pe care ar fi indicat să le abordăm
doar prin caracterul lor psihologic. Unii se vor întoarce din drum, vor renunța la traseul în
care au crezut până acum, se vor îndrepta către o altă țintă doar pentru că așa le sugerează,
doar pentru că așa li se spune, doar pentru că sunt de ceilalți convinși să fac asta. Dacă, la
rândul lor, se integrează în comunități care gândesc și simt la fel, devin promotorii unor
schimbări sociale foarte rele, alimentând ceea ce este indecent, disprețuitor sau rău din
societate. Dar toate au un rost și tocmai de aceea cel care nu poate anticipa momentul de
față pericolul va trebui să treacă prin el pentru a simții care îi este conținutul. Nu va asculta
nicio recomandare pentru că lumea aceasta fizică are acest dar de a nu-i menaja pe cei
care nu s-au maturizat încă. Din această cauză, corespondențele de consolidare a acestei
zile se bazează mult pe experiențele zile anterioare. De aceea elementul dovedit în ziua
anterioară va avea acum un rol aparte, nu doar în sfera gândului, cât mai ales în sfera
emoțiilor. Dacă am fost maturi în ziua anterioară, nu ne va fi suficient acum să ne simțim
confortabili și, prin acest confort să ne așezăm pe drum și să judecăm pe toată lumea, ci
vom rămâne la esența care ne-a protejat în ziua anterioară. Orice element de confort care
a creat animozități, tensiuni sau pierderi în grupul de apartenența se transformă acum întrun factor justițiar care îl va compromite pe cel în cauză. Nu este prima dată când trecem
prin situații de genul acesta, de aceea nu ar trebui să ne surprindă. Ceea ce aduce în plus
ziua de față vine să amestece elementele spirituale cu cele materialiste. Acestea, însă, nu
trebuie amestecate.


3:10 trigon Lună-Pluton
8:38 sextil Lună-Lilith
11:30 trigon Mercur-Chiron
18:44 Luna intră în zodia Gemeni
21:25 sextil Lună-Chiron
22:42 opoziție Lună-Mercur

Ultima zi a acestei decade încheie cercul circumscris evenimentelor sectorului pe
care îl analizăm acum și care face referire cu precădere la unele parteneriate înșelate, la
fapte proaste ce ar trebui să ne învețe să fim mai atenți, mai maturi. Pe 10 decembrie Mercur
va trece prin trigonul cu Chiron, marcând faptul că o perioadă dificilă se apropie de sfârșit.
Vor mai fi și alte întâmplări complicate, însă nu vor avea un rol atât de clar definit, nu vor fi
atât de integrate într-o structură negativă ca acum. Ultima zi a acestei decade nu are
corespondențe de consolidare, la fel cum s-a întâmplat și cu ziua de 6 decembrie, dar are
în ziua de 3 decembrie o corespondență de dinamizare. Mesajul momentului este unul
destul de clar. Avem nevoie să fim categorici în deciziile pe care l-am luat, să nu facem
compromisuri doar pentru că în ultima perioadă ne-am întâlnit cu elemente care au dominat
și dominarea lor să li se pară un exemplu de bune practici, ci să rămânem în continuare
pozitiv. Există o formă de putere care se va exercita acum, iar aceasta va veni prin crearea
unui contrast. Omul care a fost slab până acum nu va încerca să devină puternic, ci va
accepta și mai mult acuzațiile ce-i sunt aduse, nu va opune rezistență comportamentului
aberant devenind astfel puternic prin puterea sa de a rezista. Nu face lucrul acesta pentru
că este profund, matur, ci face pentru a se răzbuna. De aceea relațiile interumane pe 10
decembrie au o notă neobișnuită, stranie, bizară, de aceea multe din întâmplările de acum
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ar trebui să fie judecate doar prin conținutul unor obsesii, doar prin prejudecăți, nu prin ceea
ce spune individul sau înțelegem că face.
Dacă în această zi Luna nu ar fi trecut, spre seară, pe zodia Gemeni, momentul ar fi
fost cu adevărat apăsător. Faptul că trece pe un semn foarte mobil aduce o degajare de
responsabilitatea inutilă, păguboasă, obositoare și îi permite omului să se bucure de lucrurile
mici. Unghiurile pe care le împlinește luna nu prea permite oricui o astfel de bucurie. Dacă
vorbește liber este contrazis, nu devine înțeles, nu se adresează omului care dorește să îl
înțeleagă, iar dacă nu o face este întâmpinat cu etichete.
Din această cauză, contrastul obositor al zilei de 10 decembrie îi face pe unii să
apeleze la memorie. Retrospectiva negativă nu-i ajută la nimic, dar măcar le ține atenția
prinsă pe întâmplări, amintiri, nu îi îndreaptă către acțiuni concrete care să îi constrângă sau
să-i determine să acționeze într-o anumită direcție. În fața amintirilor pot fi în siguranță. În
fața celor care au practicat la adresa lor anumite abuzuri nu vor putea acum să rămână
indiferenți. De aceea unii aleg să evadeze. Cu Luna pe zodia Gemeni, spre seară, această
evadare ar putea fi prin distracție, dar tinerii sunt avertizați că această distracție poate avea
pe 10 decembrie urmări catastrofale.
Astfel, prima decadă a lunii decembrie ne vorbește despre ceea ce vrem să obținem
dar nu reușim. Nu ne referim aici doar la faptul că Jupiter pe zodia Capricorn va avea
impactul acesta în următoarele luni, ci și la modul cum credem că ne putem rezolva
problema. Este clar că începând cu seara zilei de 2 decembrie Jupiter pe Capricorn are un
impact vizibil asupra acestor decizii, dar lucrurile mici nu sunt deocamdată influențate de un
factor atât de mare. Abia în decada următoare putem vorbi despre un impact amplu, abia
de atunci putem vorbi despre un Jupiter stabilizat pe zodia Capricorn, capabil să producă și
efecte sociale, dar să și influențeze gama trăirilor, succesiunea gândurilor, a ideilor, a
Argumentelor. Deocamdată, rămânem în această zonă schimbătoare, nu neapărat că vreau
să ne schimbăm, și ni se pare că toate tipurile de interacțiune pe care le abordăm urmăresc
să schimbe ceva. Poate, dacă ar fi să urmărim în mod special semne ale influenței lui Jupiter
pe Capricorn, abia acest refuz al schimbării ar putea să vină de acolo. Dar lucrul acesta îl
vom vedea mai clar în decada următoare.
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Decada a II-a (11-20 decembrie 2019)
Greșelile sunt văzute ca decăderi. Precipitare. Indecență. Revoltă.
Este nevoie de acceptarea propriei opinii. Punctul de vedere
trebuie respectat. Poziții conflictuale. Se consumă prea multă
energie pentru nimic.

DECADA NR. 35
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

15

21-31 mai

Reper negativ

4

1-10 februarie

DECEMBRIE - DECADA a II-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
11
13, 18, 19
13, 14, 16
12
13
11, 12, 16, 17
13
12, 18
14
12, 15, 17
14, 16, 19
15
17, 19
16
12, 13, 15
14, 15, 18, 20
17
13
11, 13
18
17
11, 15
19
15
20
17

Mințim pentru a ne apăra privilegii. Omul elevat trăiește bine. Ne gândim la perioadele
frumoase vieții. Un potențial se manifestă la capacitate maximă. Probleme mișcate de locul de muncă,
ocupație, afaceri, profesii. Încredere în sine zdruncinată de o defăimare. Încercăm să facem conexiuni
dar nu reușim. Deposedare de anumite drepturi. Relațiile interumane trec printr-o ușoară criză. Este
nevoie de pregătire psihologică pentru a înfrunta o opoziție venită din zona publică. Adversitate.
Rezistă mai bine la anumite lovituri. Omul puternic și instruit reușește să demonstreze că are o viziune
clara asupra vieții. Evoluția copilului către adult, sărind etape. Conștientizare rapidă. Suntem pe
punctul de a face o impresie minunată. Interes pentru o schimbare. Se discută despre obiceiuri și
despre starea de spirit. Avem încredere în sentimente, doar dacă s-a mai întâmplat lucrul acesta și
altădată. Romantismul este ascuns cu grijă. Eforturile depuse întrecut sunt încununate de succes.
Avem rezervă față de un om mincinos. Sobrietate. Înțelegem mai multe despre grupul și despre relații.
Viața personală este înțeleasă mult mai bine prin raportare la un cadru mult mai larg. Instabilitatea
este doar la nivel personal. Standardul social se schimbă. Investiții interesante. Reculegere. Suntem
calmi într-o situație delicată. Nevoie de încredere, susținere, iubire. Atitudine cutezătoare.
Competiție. Avem de demonstrat o putere. Frustrările trebuie analizate corect. Nu suntem triști, ci
doar slabi. Există oameni care se descurcă singuri. Ceea ce este ciudat nu poate fi înțeles corect.
Demersuri inutile. Apar complicații din cauza faimei sau din cauza dorinței de putere. Ceea ce este
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dur trebuie investigat corect. Învățătura ignorată. Avem multe de spus, dar nu și de dat. Carență.
Neliniște profundă. Obstacolele nu dispar de la sine. Suntem marginalizați. Descoperim o problemă
de limită. Lipsa de voință și de inițiativă ne duce spre dezordine. Grijile devin stânjenitoare. Oboseală.
Strategii elaborate cu mare atenție. Voința impusă. Ne lăsăm în voia unor evenimente pe care nu le
înțelegem. Asocierile de acum vor fi foarte utile pe viitor. Un dezechilibru ne zdruncină încredere în
forțele proprii. Suntem hotărâți, dar nu avem atât de mult curaj pe cât spune. Împărțim oamenii în
categorii sociale. Dureri neobișnuite. Atragem ceea ce este bun, respingem ceea ce este rău. Suntem
atenți la ceea ce ne afectează integritatea. Rănim fără să conștientizăm. Perspicacitate. Acces ușor la
abstractizare. Ne raportăm greșit la un model moral. Vorbim prea mult despre ceea ce nu înțelegem.
Rușine.

A doua decadă a lunii decembrie va avea de oferit câteva lucruri interesante,
frumoase și constructive, cu toate că se va pune problema să ajungem la ele prin niște
încercări. Aceste încercări vin din faptul că problemele anterioare nu le-am rezolvat o
problemă legată de lăcomie, de administrarea corectă și morală a unui bun, de adaptare la
condițiile exterioare. Am considerat că fapta făcută este singurul element care trebuie
judecată, analizată și încadrată, iar celelalte lucruri meritau să fie trecute cu vederea.
Corelațiile dintre decade, fac și de această dată trimitere către finalul lunii mai, ca un reper
pozitiv, așa cum s-a întâmplat și în decada anterioară, ceea ce arată o continuitate pe acest
mesaj, atunci când Saturn a trebuit să treacă prin opoziția cu Junon și, nu oricum, ci din
postura de conjuncție cu Coada Dragonului. Lucrul acesta a fost indicat și în decada
anterioară, doar că reperul negativ accentuează încheierea unei înțelegeri, fie că ea a fost
făcută cu cineva din exterior, cu un grup sau persoană, sau cu propria persoană. Reperul
negativ ne îndreaptă atenția către prima decadă a lunii februarie despre care știm că ne-a
adus în fața unor situații obositoare, tocmai pentru că a fost marcată de careul Marte-Pluton,
dar și de careul lui Marte la Axa Dragonului, în situația în care la momentul respectiv Pluton
era foarte aproape de Coada Dragonului, situație care acum nu mai există. Așadar, situațiile
negative nu mai sunt atât de concentrate cum a fost în decada anterioară, însă unele lucruri
sunt mult mai temperate, adică nu mai trebuie să luptăm cu o forță de grup, ci cu propriile
gânduri, cu propriile îndoieli. Acestea sunt elementele negative care ne duc pe drumuri
ocolitoare, care ne complică viața. Cei care sunt educați, care au respectat de-a lungul
acestui an această componentă personală a interacțiunii, a evoluției, vor simți că presiunea
astrală este mult mai mică acum decât a fost în decada anterioară.


12:04 conjuncție Venus-Saturn
17:31 trigon Lună-Junon

În mijlocul acestei zile Venus va trece prin conjuncția cu Saturn, iar în a doua parte a
zilei Luna va avea de împlinit trigonul cu Junon. Nici această zi nu are o corespondență de
consolidare, la fel cum am văzut că nu am avut nici în ultima zi a decade anterioare. Are
însă câteva direcții importante pe dinamizare de care ar trebui să ținem cont. Prima este
ecuația astrală a zilei de 13 decembrie, cea care vine imediat după Luna plină din 12
decembrie. Această zi aduce revenirea lui Chiron la mersul direct și conjuncția lui Venus cu
Pluton. Apoi, următorul element dinamic spre care ne îndreptăm atenția este dată de ziua
de 18 decembrie, marcată de o ușoară neliniște pentru că lucrurile personale nu pot înlocui
realizările sociale. Cel mai important element dinamic la care ne vom raporta va fi cel al zilei
de 19 decembrie, când Marte se va afla într-o relație bună cu Saturn. Așadar, prima zi a
acestei decade nu are nevoie de un element de consolidare pentru că ne pune în fața unor
experiențe care ne arată că ne-am adaptat deja la problemele pe care urmează să le
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abordăm de-a lungul acestei decade. Conjuncția Venus-Saturn ne aduce un interes pentru
situații concrete, o evadare din imaginarul care a reprezentat în decada anterioară soluția
marilor probleme, întoarcerea la muncă, la o ocupație mai veche, la activități pe care le-am
lăsat în părăsire pentru că am avut altceva de făcut. Lucrul acesta poate însemna și
întoarcerea la anumite schimburi de experiență pe motive financiare, economice sau
patrimoniale. Este clar că momentul de față nu aduce manifestarea unui potențial la
capacitate maximă. Această conjuncție, tocmai pentru că Venus nu este pusă în valoare,
aduce și un semn de renunțare. Vorbim de renunțare ca o pedeapsă, și de renunțare ca o
etapă intermediară, ca un sacrificiu pe care persoana în cauză dorește să-l facă implicat cu
scopul de a depăși o perioadă dedicată a existenței sale.
Ziua este foarte delicată pentru oamenii care sunt ușor de sugestionat. Chiar dacă în
decada anterioară și-au propus diverse lucruri acum nu le mai pot face pentru că sunt mai
importante recomandările celorlalți, schemele lor, metodele pe care le văd la ei. Lucrul
acesta nu este chiar atât de rău dacă aceste persoane sunt înconjurate de oameni cu bune
intenții. Dacă au în jur ființe negative, nu vorbim despre un noroc, nu vorbim de reguli care,
însușite, îl poate duce pe cel în cauză către un plan superior unde nu ar fi ajuns de unul
singur, ci vorbim de îndoctrinare. Oricum ar fi, în prima zi acestei decade, tocmai pentru că
nu avem nevoie de corespondențe de consolidare, totul este judecat după confort.


10:10 careu Lună-Neptun
17:09 Lună plină
16:10 careu Lună-Lilith

În dimineața acestei zile se va împlini faza de Lună plină. Această Lună plină ne
vorbește despre reușită, despre progres, despre o performanță pe care ne-o doream de
mult timp, însă nu ne ajută cu nimic să o atingem. În noaptea dintre 11 spre 12 decembrie
Luna va trece prin careul cu Neptun și pentru că pe zodia Pești știm ca se află Luna neagră,
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viziunea aceasta de ansamblu ni se pare obositoare. Ne trezim de dimineață considerând
că ne-am propus prea multe pentru această zi și ar trebui să mai reducem din aceste
activități, să ne mai oprim, să ne relaxăm, să schimbăm direcția generală, să ajustăm
programul de lucru pentru că altfel ne-am expune unui pericol. Cu toate acestea, Luna plină
nu poate fi ignorată, puterea acestui aspect are asupra cadrului psihologic un impact teribil.
Se va vorbi acum despre lupta dintre inferior și superior, dintre mesajul clar și mesajul
convingător, dintre interior și exterior. Lucrul acesta se întâmplă pentru că aceasta este o
Lună plină pe Săgetător, adică este ultima Lună plină de toamnă. Mai sunt câteva zile până
la solstițiul de iarnă, deci mai sunt câteva zile până când se depășește acest moment al
înghețării în crescendo. Zodia Săgetător, gazda acestei faze a Lunii, le aduce oamenilor o
deposedare de bunuri, o raportare la lucrurile care seamănă doar la suprafață pentru că
aspectul interior sperie. Lucrul acesta îl înțelegem și din relația negativă dintre Lună și Luna
neagră, cea care se definitivează în a doua parte a zilei și care aduce anumite adversități.
Suntem, totuși, ajutați de faptul că pentru această zi corespondența de dinamizare se
îndreaptă către ziua următoare, cea dominată de revenirea lui Chiron la mersul direct și de
alte unghiuri frumoase. Așadar, ceea ce ne motivează spre performanță promite o
recompensă și acolo unde avem de-a face cu indivizi cu resurse, dacă această Lună plină
se motivează, se mobilizează reușesc să mai recupereze o parte din întâmplările, situațiile,
conjuncturile care le-au scăpat printre degete în ultimele luni. De aceea, 12 decembrie poate
fi considerată o zi a drepturilor câștigate, o zi a înțelegerilor care anulează anumite opoziții,
anumite confruntări, anumite lucruri.
Lucrurile acestea frumoase putea să nu fie vizibile în relațiile de familie. Acestea vor
fi dominate acum de o proastă dispoziție sau o nesincronizare. Suntem atât de încântați de
faptul că pe zona publică putem obține anumite realizări încât nu ne mai interesează atât de
mult tipul de relație pe care îl avem cu un membru al familiei, cu un apropiat. De aceea, în
cazul oamenilor neatenți, această Lună plină aduce probleme intime, necazuri în căsătorie.
Corespondențele de consolidare au inclusă și ziua de 13 decembrie, însă acesteia i se
alătură alte două ecuații: 14 decembrie și 16 decembrie. De aceea, pentru a întări mesajul
indicat mai sus, aceste corespondențe de consolidare ne invita să fim responsabil atunci
când interacționăm cu cineva. În raport cu propria persoană, consecințele nu sunt atât de
grave. În raport cu celălalt, ceea ce am fi dispuși să ne aplicăm nouă înșine, iar efectul să
fie minim, mult diminuat, chiar o catastrofă.


1:22 Luna intră în zodia Rac
3:54 careu Lună-Chiron
5:30 opoziție Lună-Jupiter
5:48 Chiron revine la mersul direct
6:40 sextil Lună-Uranus
13:54 trigon Marte-Neptun
17:16 conjuncție Venus-Pluton
17:39 conjuncție Lună-Capul Dragonului

În dimineața acestei zile Chiron își revine la mersul direct după o lungă retrogradare.
Apoi ziua aduce și trecerea Lunii pe zodia Rac și împlinirea câtorva unghiuri interesante,
două negative, unul bun și unul neutru, din care se înțelege că momentul de față face referire
la o formă de rezistență. Revenirea lui Chiron la mersul direct face trimitere acum la
prudență. Evoluția nu a fost niciodată un fapt întâmplător, nu a fost rezultatul hazardului, ci
semnul că au fost îndeplinite anumite condiții pentru a accesa un nou nivel, pentru a activa
pe un nou plan. Sunt anumite voci, poate chiar din mediile științifice, care consideră că
evoluția s-a făcut doar prin intermediul mutațiilor, acestea oferindu-i organismului
capacitatea de a se comporta altfel. Noi, pentru că folosim aici o altfel de abordare, fără a
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combate argumentul științific, știm că această lumea vie, această zonă a creației este doar
un sector din întreg. Acest sector nu poate evolua în izolare de celelalte componente ale
întregului. Din această cauză, noi știm că schimbările care se produc în lumea fizică sunt
rezultatul unor impulsuri care vin dintr-un plan superior. Pentru că tot ce facem noi este în
mare parte dominat de această lume materialistă, cunoaștem care sunt procesele de
transformare ce au loc în planurile subtile. Sunt ființe care au acces la aceste dimensiuni,
însă cei mai mulți, nu. De aceea, informațiile pe care le primim, pe care le folosim, cele care
fac trimitere la această dimensiune interesantă a vieții, la evoluție, am nevoie să fie folosite
așa cum sunt primite din partea celor care știu mai multe, care pot să facă mai multe decât
noi. Revenirea lui Chiron la mersul direct face, așadar, trimitere la această formă de
prezență, de respect, de atenție care ne poate înnobila. A ne opri din toată zăpăceala care
a fost în ultima perioadă
este un semn de
evoluție,
de
înțelepciune, dar și de
spirit practic. Chiron pe
zodia Berbec îi ajută pe
oameni să-și dezvolte
un punct de vedere
propriu, să facă totul
pentru a fi răspândit,
promovat, iar dacă
această condiție este
îndeplinită, nu vorbim
doar
despre
curaj,
despre
voință
sau
despre acțiune în forță,
ce vorbim de mai mult
de atât, de pionierat. Tot
ceea ce se întâmplă în
această zi, fie că vine
din partea tranzitului
Lunii pe primul sector al
zodiei Rac, fie că vine
din partea celorlalte
unghiuri frumoase, este
un vizibil semn al
progresului, al evoluției,
al succesului la care
ajungem pe calea de
mijloc, nu prin atacuri, nu prin lovituri succesive. Cei care nu vor îndeplini această condiție
vor vedea că binele îmbracă acum o formă artificială și că omul puternic este așa doar pentru
că are pe cineva în spate care tot timpul îi șoptește ceva, îl instruiește, îi demonstrează, îi
explică. Faptul că avem în preajmă o astfel de persoană este un mare beneficiu, dar a folosi
cunoștințele acestei persoane doar pentru că nu dorim să renunțăm la comoditate, să facem
în așa fel încât o parte din acestea să ne luăm singuri, va fi în momentul de față o rușine.
Corespondențele acestei zile sunt puternice, în special în sensul consolidării. Primele
două zile ale decadei precum și zilele de 16 și 17 decembrie, cele care sunt marcate de
impactul Lunii negre asupra momentului, ne avertizează că ce am obținut nu este veșnic și
că dacă nu există o presiune din partea celorlalți, o constrângere așa cum știm noi că sunt
constrângerile, neplăcute sau dureroase, înseamnă că binele acesta poate exista la
nesfârșit. Cele două corespondențe aferente zilelor de 16 și 17 decembrie ne arată că răul
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poate lua și înfățișări blânde, dulci, atractive. De aceea este important această formă de
luciditate, de aceea omul care dorește să obțină mai mult de la viață, să nu considere că își
îndeplinește acest obiectiv întinzând mâna către elementul gata elaborat de altcineva pentru
a și-l însuși. Este nevoie de muncă, iar această muncă este atât fizică, materială, cât psihoemoțională, spirituală.


0:20 careu Lună-Junon
5:35 trigon Lună-Neptun
6:22 trigon Lună-Marte
11:29 opoziție Lună-Saturn
15:44 opoziție Lună-Pluton
17:54 opoziție Lună-Venus
21:29 trigon Lună-Lilith

Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin domiciliu (Rac) și va avea de împlinit
multe unghiuri, inclusiv celebrele opoziții cu maleficii, Saturn și Pluton, de pe zodia
Capricorn. Momentul acesta este unul dedicat pentru că ne pune în fața unor calcule care
trebuie să fie precise. Cei care și-au permis în zilele anterioare să fie prea emoționali, prea
indiferenți, care au considerat că romantismul este soluția tuturor problemelor sau singurul
lucru care ar putea să le ofere confortul, vor avea pe 14 decembrie un fel de joc. Vorbim de
frumos, vorbim despre ceilalți cu tot ce au mai bun, mai frumos și mai corect, însă se vor
lovi de duritatea cu care cei din jur urmăresc să-și ducă la îndeplinire idealurile. Se va pune
problema pe 14 decembrie a unor colaborări, însă acestea nu sunt sustenabile, ele nu vor
fi de durată. Se poate anticipa că aceste colaborări ar putea să activeze în faza inițială, de
negociere, până spre sfârșitul acestei decade. În decada următoare lucrurile se schimbă
substanțial pentru că ne întoarcem la reperul pozitiv din prima decadă a lunii octombrie, cea
care a adus încheierea unor colaborări. La momentul acela vom considera că am trecut pe
nivelul următor, am fost deasupra celorlalți, am făcut mai mult decât ei deci merităm mai
mult. De aceea lucrurile de acum nu pot avea o perspectivă mai mare decât finalul acestei
decade. Dacă acțiunile sunt scurte și etapele la fel de scurte vorbim despre o împlinire până
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pe 20 decembrie. Cele ample, care au nevoie de mai mult timp, nu vor beneficia de același
avantaj.
14 decembrie are doar corespondențe de dinamizare, adică cere ajutorul din partea
zilelor de 12 decembrie, cea în care s-a împlinit Luna plină, a zilei anterioare, cea dominată
de revenirea lui Chiron la mersul direct, dar și din partea zilei următoare, cea care aduce
împlinirea trigonului Jupiter-Uranus, singurul programat pe faza descendentă a ciclului
progresului. Așadar, momentul de față ne oferă posibilitatea de a face o sinteză, de a selecta
oamenii sau faptele lor, de a rămâne în preajma doar cu persoanele care au dovedit până
acum că sunt demne de încredere, de a menține aceleași relații care au trecut testul timpului.
Celelalte, vor avea nevoie de consolidare și aceasta va veni doar dacă psihicul la celui în
cauză este pregătit pentru așa ceva. Deocamdată avem multe tensiuni de parcurs în a doua
parte a zilei când luna va trece prin trei opoziții, două cu maleficii Saturn și Pluton, iar a treia
cu Venus. Venus, cât de curând, adică în ultima zi a acestei decade, va părăsi zodia
Capricorn și va intra pe Vărsător. Acesta va fi un alt semn că demersurile în care ne implicăm
acum nu sunt de durată.


5:54 Luna intră în zodia Leu
8:23 trigon Lună-Chiron
10:59 careu Lună-Uranus
21:01 trigon Jupiter-Uranus
22:17 trigon Lună-Mercur

În dimineața acestei zile Luna va părăsi domiciliul (Rac) și va intra pe zodia Leu
urmând ca lungul zilei să parcurgă un spațiu suficient de generos din această zodie încât
să i se permită să împlinească trei aspecte, un trigon cu Chiron, un careu cu Uranus
retrograd și un alt trigon cu mercur. 15 decembrie este însă importantă pentru decada de
față, pentru luna în curs, dar și pentru anul 2019, prin faptul că aduce împlinirea trigonului
Jupiter-Uranus, singurul programat a se consuma pe faza descendentă a ciclului
progresului. Acest ciclu al progresului a debutat cu conjuncția celor două planete pe zodia
Berbec în prima decadă a lunii iunie 2010. El se va încheia în a treia decadă a lunii aprilie a
anului 2024 când cele două planete se vor întâlni într-o conjuncție pe zodia Taur. Următorul
aspect va fi un careu care se va împlini pe 18 ianuarie 2020, iar ultimul aspect al acestui
ciclu va fi sextilul celor două planete ce se va împlini pe 18 februarie 2022. Momentul de
față aduce o confirmare a unor soluții pe care le-am obținut în condiții de criză, așa cum a
fost cele din anul 2017, când s-au consumat două din cele trei opoziții specifice acestui ciclu.
Având în vedere că prima opoziție s-a consumat pe 26 decembrie 2016, putem considera
că toate au activat puternic în anul 2017. Momentul acesta închide un ciclu încordat,
tensionat, cel care a judecat lucrurile după bun și rău, care a criticat seriozitatea și atenția
pe care individul a acordat-o idealului propriu. Idealul propriu a fost judecat în privința acestui
progres, pe motiv că individul nu trebuie să se ridice deasupra mediei grupului, nu-i este
permis acestuia să iasă din cadru. Trigonul de față aduce, atât prin unghiurile care se
împlinesc acum, dar și prin corelațiile dintre zile, un mesaj bun în privința vieții personale, o
direcție bună pentru care am consumat-o mare parte din patrimoniul personal, din resursele
personale. Este adevărat, există puțină tensiune pentru că nu putem ignora careul LunăUranus, dar fiind singurul aspect negativ, singurul careu, el devine în ecuația astrală a
momentului aspect eliberator. Ceea ce ni s-a luat, ni s-a interzis, ușile care s-au închis au
reprezentat un mare ajutor pentru a ne menține pe drumul cel mai bun pe care am putea
merge. De aceea unii vor fi acum calm deși situația pe care o parcurg este una foarte
delicată, de aceea nu se gândesc acum la consecințe dramatice pentru că această liniște,
acest confort personal nu mai poate fi zdruncinat de anumite dizarmonii sociale.
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Dizarmoniile sociale care au făcut anul 2017 celebru se sting ca și cum nici nu ar fi existat.
Corespondențele de dinamizare ne avertizează însă că neglijențele pe care le-am arătat în
anul 2017 sunt reînviate acum. Dacă anumite presiuni sociale se sting, nu se sting și
impresiile personale ale protagoniștilor. Astfel, vorbim despre un 15 decembrie încărcat de
presiune a faptului că nu am clarificat ceea ce trebuie clarificat cu oamenii cu care am fost
la momentul respectiv în conflict. Dar unghiul acesta este unul foarte bun, în pofida
retrogradării lui Uranus. Ceea ce nu este corect și pune o presiune vine doar din
interpretarea personală. Dacă această presiune exterioară a dispărut nu ar fi o problemă
dacă mai rămân active câteva acuzații, dacă nu se rezolvă toate tensiunile de atunci, oricât
de nedrepte au fost. Numărul lor redus arată că suntem într-un interval favorabil, chiar dacă
trecutul nu se poate șterge. Doar așa putem să ne menținem standardul de viață. Torționarul
din 2017 are propriile argumente la care poate face acum apel imediat dacă îi va reproșa
cineva că nu se mai oprește cu abuzurile. Doar din împlinirea acestui unghii frumoase între
Jupiter și Uranus nu putem lansa asemenea pretenții ca oamenii răi să se schimbe peste
noapte doar pentru că noi credem în dreptate. A crede îndreptate nu înseamnă că o facem
pe aceasta vie, lucrul acesta nu face referire la situația, ce face referire la verticalitatea
umană, la echilibrul psiho-emoțional al persoanei în cauză. Noi putem crede în dreptate
chiar dacă suntem nedreptățiți.


5:16 sextil Lună-Junon
12:45 careu Lună-Marte
13:27 sextil Venus-Lilith

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Leu și va împlinii un sextil cu Junon și un
careu cu Marte, iar, în mijlocul zilei, Venus și Luna neagră își vor definitiva sextilul pe care
îl formează de ceva vreme. Momentul acesta este unul marcat de putere. Am mai amintit
de ipostaza aceasta în ecuația astrală a zilei de 12 decembrie, cea care a găzduit Luna
plină, și care se regăsește în schema de acum în postura de corespondență de dinamizare.
Ce am înțeles atunci ne folosește acum. Ce am stabilit atunci se împlinește acum, dar
lucrurile nu sunt așa simple cum par, ele nu se soluționează doar prin comparații banale, nu
ating finalitatea doar pentru că primele etape au fost foarte bune. Lucrul acesta îl înțelegem
și prin faptul că celor două corespondențe de dinamizare aferente zilelor când se împlinește
Luna plină și când Chiron își revine la mersul direct li se alătură 15 decembrie când s-a
definitivat trigonul Jupiter Uranus. Nu ne putem permite să renunțăm la gândurile pe care
le-am avut în ziua anterioară și nici la observațiile de atunci. Elementele morale profunde,
relațiile interumane care ne îmbogățesc experiențele, care ne permit să fim și oameni
practici dar și visători, pun asupra momentului de față o presiune foarte mare pentru a ne
desprinde de egoism, pentru a dărui din ceea ce avem, pentru a pune la dispoziția celorlalți
multe din cele bune pe care le avem și pe care dorim să le împărtășim fără concurs, fără
competiție, fără demonstrație. Va fi greu pentru că în mijlocul acestei zile luna și Marte se
vor afla într-un careu și planează asupra celui începător sentimentul că este deposedat,
păcălit, înșelat. Răspunsul va veni printr-o formă de încăpățânare care nu trebuie abordat
acum. Relația aceasta frumoasă dintre Venus și Luna neagră arată că lucrurile rele pot
îmbrăca o haină frumoasă, îl pot păcăli pe cel în cauză simulând loialitatea. 16 decembrie
nu ne vorbește despre oameni loiali, pacifiști, ci doar ne arată persoanele care știu că pot
obține multe simulând lucrul acesta. Cei care vor descoperi că lucrurile acestea sunt altfel
decât pare la prima vedere se vor exprima de o manieră vulcanică, vor trece imediat la
sancțiuni, dar, la rândul lor, voi avea grijă ca lucrurile acestea să fie explicate ușor și pe
înțelesul tuturor. Pentru asta vor face apel la instrumente care nu le sunt specifice, la
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argumente pe care nu le-au elaborat, la exemplele din viețile celorlalți despre care nu cunosc
detalii, dar care sunt acum folositoare prin aspectul exterior, prin ambalaj.


0:09 trigon Lună-Soare
9:14 Luna intră în zodia Fecioară
14:11 trigon Lună-Uranus
14:55 trigon Lună-Jupiter
19:05 careu Soare-Lilith

Acum ni se cere să avem măsură. În dimineața acestei zile Luna își va încheia
tranzitul prin zodia Leu și vom fi ajutați să avem măsură prin ceea ce știm că am demonstrat
până acum, prin sensibilitatea pe care o avem, prin respectul față de muncă, propria
sănătate, propria curățenie, prin seriozitatea pe care o avem în relațiile cu ceilalți. În egală
măsură, 17 decembrie este o zi de faimă. Oamenii nu vor fi copleșiți pentru că muncesc, ci
vor fi copleșiți pentru că trebuie să muncească mai mult decât altădată deoarece ambițiile
pe care le au sunt mai mari decât altădată. Ce educați nu vor avea o problemă cu lucrul

acesta și nu vor fi neglijenți. Ceilalți, vor acorda o mare importanță acestor atitudini și vor
neglija alte aspecte ale vieții care au fost importante până acum. Aceste aspecte importante
ale vieții sunt indicate de corespondențele de consolidare, cele specifice zilelor de 14, 15
decembrie, pe care le-am parcurs deja și care ne vorbesc atât despre complicații personale
pe care le putem gestiona rapid, prin reacții de moment, dar și cele ample care au avut în
anul 2017 un episod marcant, dar și zilele de 18 și, respectiv, 20 decembrie pe care urmează
să le aprofundăm. Acum trebuie să facem o sinteză între cele două, adică ni se cere un
dram de atenție, de înțelepciune sau de conștientizare pentru a nu strica nimic. Relația
proastă pe care Soarele o are cu Luna neagră arată că anumite demersuri pe care le avem
în derulare sunt cam inutile sau, mai exact, acele demersuri care ne interesează acum nu
duc nicăieri. Relația proastă dintre Soare și Luna neagră pune în dificultate orice formă de
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autoritate, în special autoritate masculină. În acest context nu ne referim la bărbați, nu doar
ei reprezintă o autoritate masculină, ci la orice forma de impunere care se bazează pe
obiectivitate, pe sinteză, pe curaj. De aceea, a ne preocupa exclusiv de imaginea socială,
de tot ceea ce este exterior, de satisfacția care ne vine de acolo aduce un vizibil semn de
vulnerabilitate pe patrimoniul personal. Nu ar trebui să fie surprinși unii dacă, mobilizânduse într-o anumită direcție, observă că nu mai au putere, nu mai au timp, nu mai au resurse,
apar complicații de natură
relațională
sau
medicală.
Acestea sunt marile obstacole
ale zilei de 17 decembrie și ele
vor fi soluționate doar prin
apelul la reguli morale pe care
le-am gândit și le-am aplicat pe
13 decembrie, atunci când
Chiron și-a revenit la mersul
direct. Trezirea la realitate de
atunci poate deveni pentru
momentul de față un reper
foarte bun, valoros, corect.
Altfel, toate celelalte
elemente bune ce sunt
predispuse
de
relațiile
frumoase pe care luna le are cu
Uranus și cu Jupiter, și prin
care se desenează pe cer o
piramidă de pământ, nu sunt
semne care zidesc, ci semne
care distrug ceea ce-a fost zidit
altădată cu multă pasiune.
Distrugerea este și ea inclusă printre demersurile bune în ideea că în locul aceea ce
distrugem vom pune ceva mai valoros. Nu toți oamenii au însă resursele necesare pentru a
construi. Cei care nu au, vor rămâne în istorie ca distrugător de valori, deși în această
perioadă ei nu sunt decât niște rătăciți ai sorții. Ei nu au intenționat să distrugă, ci au vrut să
pună altceva mai bun în loc, însă planul acesta nu le-a reușit.


0:30 sextil Lună-Capul Dragonului
7:29 careu Lună-Mercur
12:28 opoziție Lună-Neptun
18:13 sextil Lună-Marte
18:55 trigon Lună-Saturn
22:28 trigon Lună-Pluton

18 decembrie este o zi de răspunsuri. În prima parte a zilei răspunsurile nu ar fi bune
pentru că Luna, aflat acum în plin tranzit prin zodia Fecioară, va trece prin careul cu Mercur
și opoziția cu Neptun, ceea ce înseamnă că pe cer se va desena un careu în T pe semne
mobile, cu Mercur planetă focar. Și de această dată se face apel la educație, dar nu oricum,
ci la aceea pe care am refuzat-o de-a lungul acestei luni. Ceea ce am refuzat devine un
obstacol social, însă nu și unul personal. Având mai multă permisivitate în acest sector
personal reușim să ne oferim ceea ce este mai interesant, mai frumos și mai profund în
absența oricărei autorități. 18 decembrie este o zi de liniște, însă lucrul acesta îl vom observa
abia în a doua parte a zilei când Luna va avea de împlinit doar unghiuri frumoase cu maleficii
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Marte, Saturn și Pluton. Lucrul acesta apare un fel de pace pentru care nu trebuie să plătim,
pentru că ni se oferă clemență, înțelegere, nu mai suntem judecați atât de aspru, nu mai
trebuie să cumpărăm respectul celorlalți. Și relațiile sentimentale, cele de dragoste, sunt
cumva aduse pe linia de plutire, redresate, chiar dacă nu vorbim deocamdată despre o
rezolvare rapidă. Corespondențele acestei zile ne aduc din nou în discuție zilele de 11 și 13
decembrie, cele care ne-au impus un altfel de lucru, un alt cadru organizațional, care ne-a
făcut mai inventiv prin rezerva pe care o avem față de toate lucrurile care strălucesc. De
aceea, ziua de 17 decembrie este o corespondență de dinamizare, adică suntem îndemnați
să acceptăm că standardul social pe care-l avem acum, cel pe care l-am schimbat de mai
multe ori de-a lungul acestui an, este cam tot ceea ce am fi putut obține până în momentul
de față și cu acesta vom defila în lunile ce vor veni. Restul este o minciună. Unii se așteaptă
în continuare ca anumite demersuri legate de realizări majore pe care și le doresc și pe care
le-au formulat la începutul acestei decade să se împlinească repede, până pe 20 decembrie
când această decadă se va încheia. Mesajul astral al zilei de 18 decembrie ne spune că nu
se vor împlini și că orice insistență orientată în această direcție ne creează o neliniște
profundă sau chiar oboseală. Putem vorbi despre o dezinvoltură dacă ar fi să analizăm doar
acțiunea în sine, nu și conținutul. Nu putem face lucrul acesta pentru că momentul de față
aduce, ca un element definitoriu al decadei, pozițiile conflictuale. Ceea ce ignorăm se
întoarce cu sarcini suplimentare, iar ignorarea în sine oprește, conform ecuația astrală a
zilei de 18 decembrie, și înțelesul a ceea ce ar trebui să facem și nu facem. Pentru că
lucrurile acestea se întorc spre noi ca sarcini suplimentare, absența înțelesului care a stat
la baza refuzului este adevărata cauză a suferinței de acum. Unii se vor plânge că sunt
exploatați doar pentru că au idei, doar pentru că sugerează, doar pentru că au ceva de
comunicat. Aceștia își vor propune începând cu 18 decembrie să intre într-o perioadă de
muțenie. Muțenia nu este o soluție, ci o altă greșeală.


3:06 sextil Mercur-Junon
4:38 opoziție Lună-Lilith
6:57 Ultimul pătrar
10:06 trigon Lună-Venus
11:59 sextil Marte-Saturn
12:04 Luna intră în zodia Balanță
14:31 opoziție Lună-Chiron
18:33 careu Lună-Jupiter

Ecuația astrală a momentului ne vorbește despre necesitatea vindecării. Mercur se
află acum într-o relație bună cu Junon și ne gândim că avem și la cine să apelăm pentru a
obține informații utile sau pentru a fi tratați așa cum avem nevoie acum. Prin relația bună
Marte-Saturn există și cadrul energetic necesar pentru ca lucrul acesta să se întâmple. Unii
oameni se îmbolnăvesc pentru că refuză un anumit schimb de experiență, refuz alți oameni
și nu doar refuzul în sine îi deposedează de putere cât argumentul pe care îl folosesc, cel
care, în timp, devine un fel de obstacol și în a folosi anumite procese în relația cu propria
persoană. Prin terapia energetică, prin ceea ce descoperim că putem face lucrurile acestea
se pot rezolva, obstacolele pot fi înlăturate, iar conflictele sociale se sting. În momentul de
față omul puternic devine creator de valori, el nu doar că se află pe o pantă ascendentă, dar
are capacitatea de ai ajuta și pe ceilalți să se descopere, poate să îi ajute și pe alții să se
ridice așa cum se ridică el.
Există un element negativ care va fi văzut cu precădere în a doua parte a acestei
zile, după ce Luna va trece pe zodia Balanță și care este susținută de interacțiunile false.
Nu tot ceea ce este refuzat vine ca urmare a unei pedepse. Unii refuză pentru că sunt prea
timizi, pentru că se tem, pentru că am înțeles greșit unde mergi, pentru că au fost obișnuiți
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să își refuze multe. Alții își refuză o interacțiune pentru că nu vor să recunoască absența
resurselor ce ar fi trebuit să fie utilizate acum. În cuvinte mai simple, preferă se pară
răutăcioși decât proști sau săraci.
Ecuația astrală a zilei de 19 decembrie poate rezolva o mare parte din aceste
probleme de interacțiune, de dezechilibru psiho-emoțional, de tulburare a voinței. De aceea,
nu putem să considerăm că dacă ne izolăm am rezolvat problema, nu putem evolua fugind
din fața unei probleme. Corespondențele dintre zile ne arată că există o legătură foarte
strânsă între prima zi a acestei decade și ziua de 15 decembrie, adică există un cadru mult
mai larg de care trebuie să ținem cont și care ne îndeamnă să acceptăm unele lucruri, să
ne construim speranțele doar pe ceea ce ne dorim și credem că putem primi doar pentru că
formulăm această dorință. Refuzul acestei zile ar putea să ne bruscheze pentru că soarele
și Luna se află în faza de Ultimul pătrar și presiunea momentului vine doar pe ceea ce se
întâmpla acum, ce atrage în creuzetul său și elemente care s-au consumat în ultimele două
săptămâni. De aceea va fi nevoie să fim hotărâți dar fără a ne sustrage contextului general
în care suntem plasați. Acest context general face trimitere la statutul social, profesional, la
sex, etnie, vârsta. Toate aceste elemente sunt esențiale în tipul de interacțiune susținut de
ecuația astrală a zilei de 19 decembrie.


3:05 careu Lună-Axa Dragonului
6:18 careu Mercur-Neptun
8:41 Venus intră în zodia Vărsător
12:58 conjuncție Lună-Junon
16:22 sextil Lună-Mercur
22:08 careu Lună-Saturn

La fel ca și ultima zi a decadei anterioare, la fel ca și ultima zi a decadei următoare,
cea de față nu are corespondențe de consolidare. Lucrul acesta îl înțelegem din faptul că
există de-a lungul lunii decembrie anumite mecanisme de autoreglare care nu permit
măsurilor absurde să treacă de la o perioadă la alta, să fie activi mai mult decât este scris.
Aceste măsuri absurde sunt, conform devizei generale a acestei luni, distruse, chiar dacă
lucrul acesta se face cu greutate. Un element important în distrugerea lor este și acesta,
absența corespondențelor de consolidare în ultima zi a decade ceea ce ne permite să avem
o viziune de ansamblu asupra a ceea ce am parcurs de-a lungul acestor zile.
Momentul de față aduce împlinirea careului Mercur-Neptun care a fost activ și în zilele
anterioare, dar și trecerea lui Venus pe zodia Vărsător. De aceea, 20 decembrie pare o zi
izolată, una marcată de perspicacitate, dar care nu ne oferă concluzii pe care să le putem
folosi în alte momente. Ceea ce înțelegem punem în aplicare doar față de noi înșine, pentru
a ne face dreptate, dar această dreptate nu ne va fi utilă pe mai departe. Ne-ar fi fost utilă
dacă ea ar fi venit spre noi cu câteva zile în urmă sau chiar la începutul acestei decade.
Acum, trecerea lui Venus pe zodia Vărsător ne face conștienți de rănile pe care le-am
îndurat în ultimele săptămâni și vrem să ne eliberăm de mediul care ne-a provocat aceste
suferințe. Acum putem, dar lucrurile se vor schimba începând cu decada următoare.
Insuccesul vine și pentru că în noaptea de 19 spre 20 decembrie Luna va trece prin careul
la Axa Dragonului și ne impune o anumită distanță față de soluțiile foarte bune, cele care
vin prin curaj, prin respectarea libertății de expresie. Asta înseamnă că în momentul de față
doar în i se spune că viitorul va fi mult mai bun dacă ne respectăm acest curaj de a fi liberi,
dar nu ni se oferă nici cel mai mic ajutor în sensul acesta. De aceea toate observațiile de
acum rămână în zona perspicacității, al logicii, a situațiilor speciale pe care ar trebui să le
punem în aplicare dar nu avem cu ce sau nu avem cu cine. Corespondențele de dinamizare
ale acestei zile ne îndreaptă atenția către ziua de 17 decembrie, cea dominată de careul
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Soare-Luna neagră. Faptul că nu ni se permite să facem mai mult ne constrânge cumva să
facem trimitere la momentul acela când ne-am izolat în muncă, ne-am detașat în ceea ce
ne responsabilizam foarte mult, chiar dacă asta înseamnă să luăm pe noi haina minciunii.
Greșelile de atunci sunt regretate acum, dar lucrul acesta se întâmplă în intimitate pentru
că nimeni nu va știi ce gândim, ce simțim decât dacă spune. De aici înțelegem că
interacțiunea, schimbul de experiență, empatia vor fi elemente care vor funcționa la cotele
minime. Nu știm dacă lucrul acesta este bun sau nu, dar pentru că 20 decembrie este un
factor de reglare a întregii decade, sa avem încredere în mesajul astral.
Astfel, cea de-a doua decadă a lunii decembrie ne-a pus în fața unui consum destul
de mare. Acest consum nu a fost în zadar pentru că am fost ajutați de multe dintre obstacole
să ne dezvoltăm un punct de vedere propriu, să fim mai respectuoși cu cei care ne comunică
din pasiunile lor, din bucuriile lor, cu oamenii care ne pun la dispoziție din frumusețea
sufletului pe care-l au. Desigur, am văzut că au fost și situații destul de conflictuale pe care
le-am parcurs cu implicare. Nu caracterul dur al acestor episoade trebuie să fie dus mai
departe, ci concluzia profunda la care am ajuns. Relațiile dintre decade ne spun că lucrul
cel mai rău pe care am putea să îl facem acum este să ne desprindem de anumite persoane
care până acum au avut un rol pozitiv doar pentru că în momentul de față se comporta altfel
sau ni se pare că sunt parte dintr-un conflict la care nu adera. Avem nevoie să privim toată
această situație dintr-un cadru mult mai mare, amplu, mai generos și mai profund. Altfel, ne
vom consuma multă energie pentru nimic.
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Decada a III-a (21-31 decembrie 2019)
Revendicare. Calea rațiunii pare cea mai bună. Parcurgem situații
tranzitorii. Imoralitate. Ușoară naivitate. Farmecul este
interpretat greșit. Ne transpunem în pielea unui personaj ciudat.
Bunurile se derulează doar după niște comenzi subiective.

DECADA NR. 36
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Reper pozitiv

28

1-10 octombrie

Reper negativ

18

21-30 iunie

DECEMBRIE - DECADA a III-a
Corespondențe
Ziua
Corespondențe
de consolidare curentă de dinamizare
23, 28, 30, 31
21
22
21
22
26,27,29,30
25, 29
23
21
27, 31
24
27
28
25
23
22
26
29
22, 24, 28
27
24
28
21, 25, 27
22, 26, 31
29
23
22, 31
30
21
31
21, 24, 29

Lucrăm pentru binele celorlalți. Familiaritate. Se schimbă strategia. Suntem în fața unui eșec,
dar refuzăm să vedem lucrul acesta. Nu suntem atât de buni pe câte ne credem. Crize. Constrângerile
ne ajută să ne cristalizăm opiniile despre ceilalți. Violență neprevăzute. Se ridică o problemă de opinie
care blochează un demers. Evenimentele confuze cer o raportare la valori ancestrale. Tranziție către
o viață mai bună. Atitudinea psihică defensivă. Voința înțeleasă greșit. Schimbările pot contribui la
redobândirea unui confort material. Risipă. Nimeni nu este perfect. Spiritul răzbunător sfidează,
înainte de toate, recomandarea cea mai bună. Nevoie de progres. Intuiție științifică. Avem nevoie de
stabilitate și căutam lucruri obișnuite. Relațiile interumane au de suferit din cauza dorinței de a
progresa din punct de vedere social, din cauza carierei. Ceea ce este bun trece repede. Întorsături
favorabile. Suntem încrezători că rupturile au fost foarte bune pentru propria sănătate. Orgoliul nu
mai este atât de atractiv. Refuz al binelui. Fluctuații. Dependență. Iubirea supraestimată creează
probleme. Exces de energie. Lipsa de voință. Ne întâmpinăm unul pe celălalt cu propriile probleme.
Daruri ciudate. Se face referire la o faptă originală, dar mesajul ei nu este înțeles. Apare o problemă
de destin care trebuie explicată în mai multe etape. Rău nu cunoaște limite. Suntem obligați să ne
întoarcem către relații dureroase. Ne depășim o condiție. Lipsa de voință este plătită scump. Bruiaj.
Tenacitate. Anumite consecințe ne scapă de sub control. Supunere. Pasiune ciudată. Emoție. Adevărul
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iese la suprafață, dar este cu capul spart. Principiile active îi îndeamnă pe unii să se condamne.
Suspensie. Griji față de relații ciudate. Reușim să ne ridicăm deasupra unei dreptății abuzive.
Divergențele de opinie fac trimitere la faimă, la prestigiu. Transfigurare. O anumită dezordine
produce un efect ciudat. Căutăm fericirea oriunde. Ne delimitam opinia de un om rău. Înțelegem, dar
nu preferăm. Este nevoie ca o etapă să se încheie. Se face apel la o responsabilitate. Violența și
totalitatea nu mai sunt separate. Autocompătimire. Facem fapte rele fără să ne dăm seama.
Experiențele emoționale sunt importante. Ne revigorăm prin raportare la celălalt. Aspectele favorabile
sunt scoase din haos. Reușim să remediem o problemă care părea că nu mai are soluție. Prelungim un
statut, o imagine, o demnitate. Nu ne adaptăm la condițiile invocate pe moment. Rivalități întâlnite
într-un plan personal ce trebuie rezolvate rapid. Se discută despre o sancțiune, dar nu este aplicată.
Autoînvinuirea este mai puternică. Amenințări ciudate. Tranziție către o perioadă care ne ajută să ne
reîncărcăm bateriile. Apar dezechilibre noi. Abstractizare. Posibilitățile de reușită se înmulțesc.
Perturbații ce sunt înțelese greșit. Suspiciune. Autodeterminare. Învinuire față de suferința celuilalt.
Concentrarea pe un ideal ambițios. Credem și sperăm că lucrurile se vor schimba în bine într-un timp
foarte scurt.
Ultima decadă a lui decembrie și, implicit, ultima decadă anului 2019 este un parcurs
care se referă la o alegere bazată pe rațiune. Oricât de mult am crede că alegerile de acum
se bazează pe sentimente, pe judecată a intuitivă, pe o anumită sensibilitate, lucrurile sunt
în mare parte bazate exclusiv pe logică. Excepție fac oamenii care toată viața lor au fost
intuitivi, au practicat o meserie care cere așa ceva, au obținut avantaje cultivând uși această
sensibilitate. Acești oameni sunt puține, iar societatea de consum mare grijă să îi pună pe
aceștia într-un con de umbră.
Relațiile dintre decade ne spun că reperul pozitiv al momentului se orientează către
prima decadă a lunii octombrie, atunci când am văzut că unele eforturi bazate pe ambiție,
orgoliu sunt inutile și ele nu trebuie duse mai departe. Acum ne întoarcem la experiențele
pe care le-am avut atunci, nu pentru a înțelege același lucru, ci pentru a duce mai departe
concluziile de atunci. De aici înțelegem că prima decadă a lunii octombrie ni se pare în
momentul de față ca fiind un element delicat, marcat de impulsuri care nu au legătură cu
realitatea. Reperul negativ se orientează către ultima decadă a lunii iunie, cea dominată de
trecerea lui Junon în pe zodia Leu, adică de intensificare a unei laturi emoționale, de inițierea
mersului retrograd al lui Neptun și de alte unghiuri negative care au produs, la momentul
respectiv, schimbări dușmănoase. Acum înțelegem că soluția cea mai bună este să ne
transpunem în pielea celuilalt, să încercăm să deducem ce a gândit partenerul de dialog,
adversarul, cel pe care îl acuzăm de ceva. Concluzia va fi de o importanță majoră pentru
ceea ce va veni spre noi în anul următor.


1:23 careu Lună-Pluton
13:14 sextil Venus-Chiron
13:46 sextil Lună-Soare
14:58 Luna intră în zodia Scorpion
17:52 careu Lună-Venus
19:47 opoziție Lună-Uranus
22:20 sextil Lună-Jupiter

Relația bună pe care Venus oare acum cu Chiron ne vorbește despre a lucra mai
frumos, mai elegant, mai constructiv sau mai eficient. Despre lucru în echipă este vorba
acum pentru că și luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Balanță și, intrând pe zodia
Scorpion, îi va face pe oameni mai interesați de aspectul practic al vieții. Sunt câteva
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unghiuri negative care se împlinesc în a doua zi, dar lucrul acesta nu ne vorbești atât de
mult despre crize de identitate, cât despre a conștientiza marele crize ale vieții, ale noastre
sau ale celorlalți, ale națiunii din care facem parte sau ale rasei umane. Corespondențele
momentului sunt pentru ziua de față de-a dreptul obositoare. Dacă nu am avea în ziua de
22 decembrie o corespondență de dinamizare, zi marcată de trecerea soarelui pe zodia
Capricorn, de o relație proastă Venus-Uranus și de una bună Marte-Pluton, nu vom
considera că este importantă în momentul de față o decizie luată pentru a ne echilibra,
pentru a ieși din criză, pentru a depăși un obstacol de constrângere, nu unul de o presiune.
Unii se vor gândi, imediat ce Luna va trece pe zodia Scorpion, că multe dintre situațiile
conflictuale pe care le parcurg acum sunt așa pentru că lipsesc banii necesari, nu au prieteni
sus puși, nu sunt înconjurați de oameni care să facă și ei ceva în sensul acesta. În realitate,
toate aceste constrângeri nu fac altceva decât să ne clarifice și să ne țină departe de
violențele gratuite ale momentului, de situațiile de eșec destul de periculoase ce ar putea să
afecteze atât relațiile de prietenie cât și raporturile de familie. Ultimul aspect al zilei este o
relație bună dintre lună și Jupiter, dar având în vedere că Jupiter se află acum într-o poziție
foarte proastă, ea nu ne poate salva, cine poate oferii răspunsuri. Deci 21 decembrie ne
clarifică, ne luminează, ne edifică, dar, în egală măsură, ne și încurcă dacă de la începutul
lunii și până acum am urmărit să reproducem modele de succes ale celorlalți. Practic, la
asta se referă sextilul Venus-Chiron, la asta face trimitere acest unghi frumos, minunat și
delicat al momentului prin care încercăm să ne schimbăm strategia de viață. Cei care
lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală vor alege
pe 21 decembrie să lucreze pentru alții. Ei nu vor fi în criză prin ceea ce îi nemulțumește la
ei înșiși, ci prin ceea ce văd la alții că poate fi schimbat, dar aceștia nu vor.


5:56 trigon Lună-Capul Dragonului
6:19 Soarele intră în zodia Capricorn (Solstițiul de iarnă)
15:30 careu Venus-Uranus
16:32 Sextil Marte-Saturn
18:32 trigon Lună-Neptun

În dimineața acestei zile soarele își va încheia tranzitul prin zodia Săgetător și va
trece pe zodia Capricorn. Apoi, în a doua parte a zilei, Venus își va definitiva careul cu
Uranus, iar Marte sextilul cu Pluton. Momentul de față ne aduce în fața unei concluzii foarte
interesante. Aceasta nu va semăna cu ceea ce s-a consumat în ziua anterioară, cu ideile
pe care le-am avut în prima zi acestei decade, ci va semăna cu alte perioade ale acestui an
pe care ni le amintim acum ca și cum sunt adevărate repere pe care trebuie să le avem în
vedere până la sfârșitul acestui an.
Situația de față arată că lucrurile sunt
privite de cel în cauză în mod
disproporționat. Se apelează la această
soluție pentru că există o atitudine
psihică defensivă. Ne temem ca nu
cumva anumite rețineri, frustrări sau
eșecuri să nu devină elemente
reprezentative pentru deciziile pe care
le vom lua de acum încolo și alegem să
împrumutăm de la alții soluții care s-au
dovedit de-a lungul timpului foarte
eficiente. Este clar că 22 decembrie va
veni spre noi cu anumite schimbări,
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însă ele, pentru a fi constructive, cer să se bazeze mult pe elementele specifice zilei
anterioare.
Realitatea că lucrurile vor escalada așa cum trebuie, că disproporțiile pe care l-am
observat la alții se vor transpune și la noi ne va speria foarte mult. Lucrurile cele mai
frumoase pe care am putea să le facem acum este să ținem cont de sensibilitate. Această
decadă ne bruschează cu atracția către rațiune, către logică ori către ceea ce este precisă,
ordonat, perfect încadrat. Unii vor avea impresia că dacă respectă aceste recomandări, că
dacă nu fac ceea ce văd la ceilalți că se face sunt deja salvați dintr-o situație încordată. De
fiecare dată careul Venus-Uranus a fost rezolvat ușor dacă sentimentul a fost respectat.
Faptul că ultimul aspect al zilei este trigonul lună Neptun ne spune că aceasta este cea mai
bună soluție. Doar așa putem redobândi confortul personal, doar în modul acesta reușim să
ne protejăm de multe situații imprevizibile pe care altădată le-am rezolvat prin acțiuni în
forță, prin mobilizarea voinței. Acum prin raportul special care există între această decadă
și prima decadă a lunii octombrie înțelegem că această mobilizare a voinței nu a fost la
momentul respectiv corectă.


1:51 sextil Lună-Saturn
4:52 sextil Lună-Pluton
5:28 conjuncție Lună-Marte
11:48 trigon Lună-Lilith
17:16 careu Soare-Chiron
18:35 Luna intră în zodia Săgetător
21:10 trigon Lună-Chiron

Astăzi Luna își încheie tranzitul său prin zodia Scorpion și va trece, spre seară, pe
Săgetător. Până atunci va trebui să împlinească mai multe unghiuri, toate frumoase, cu
planetele din Capricorn, dar și cu Marte din Scorpion și Luna neagră din Pești. Ziua va fi
dominată de careul Soare-Chiron, aspect care ne aduce suspiciuni față de soluțiile intuitive
pe care le-am aplicat în ultima perioadă și o înclinație spre studiu științific, spre rațiunea,
spre logică. Creativitatea va avea de suferit pe 23 decembrie, iar lucrul acesta îl înțelegem
și din corespondențele dintre zile. Zilele de 25 și de 29 decembrie, cele care au un mesaj
sintetic bazat pe refuzul binelui, pe o revigorare prin acțiuni concrete, pe o fericire simulată,
își vor pune amprenta asupra ecuație de acum. Mulți vor avea sentimentul că trebuie să se
retragă dintr-o colaborare pentru că ea nu duce nicăieri, nu îi duce acolo unde se așteaptă.
Nu au un argument foarte clar, ce vor spune doar că a urmărit comportamentul celorlalți și
a făcut din această observație o regulă. Atitudinea aceasta arată că relațiile interumane au
suferit de-a lungul timpului pentru că dorințele celor care au interacționat nu a fost așa cum
trebuie, s-au axat fie doar pe carieră și atunci asocierea s-a susținut pe talentele celor la
care trebuie să completeze un gol, fie pe o pasivitate care inspiră milă și care ar fi trebuit
să-i ofere celuilalt tot ceea ce are nevoie sau multe din cele ce îi sunt necesare. Acum, pe
23 decembrie, nu primim ceea ce solicităm și ne simțim cuprinși cumva de un sentiment de
răzbunare. Această răzbunare poate însemna și dezicerea de la mesajul sintetic al acestei
decade, cea care ne orientează către logică, rațiune, argument. Este clar că în situația
aceasta sunt avantajați cei care lucrează cu energia sau care se află implicați într-un proces
de cercetare spirituală, pentru că ei vor reuși să-și mobilizeze suficient de multă energie
pentru ca lucrul acesta negativ să nu devină un refuz al vieții, ci, dimpotrivă, un refuz al
lucrurilor inferioare date de viața materialistă pentru ca existența umană să fie înnobilată cu
valori spirituale. Fără această presiune nu am putea vorbi în cazul acestor persoane despre
o detașare de rău fără a avea procese de conștiință.
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Corespondențele de dinamizare îi arată celui în cauză prima zi a acestei decade, cea
care ne-a îndreptat atenția către lucrurile acestea practice. Chiar dacă un căutător al
adevărului va fi acum foarte serios în studiul său, nu se va putea desprinde de gândul că
acest studiu trebuie să se soluționeze cu un rezultat concret de pe urma căruia să aibă
beneficii concrete.


2:38 sextil Lună-Venus
22:17 sextil Lună-Junon
22:56 careu Lună-Neptun
23:43 Trigon Soare-Uranus

În seara acestei zile Soarele va definitiva trigonul cu Uranus care a fost activ încă din
decada anterioară. Până atunci, Luna va împlini câteva unghiuri frumoase, ceea ce ne va
grăbi viteza de lucru, ne va deschide către nou, ne va face să ne simțim mult mai bine decât
ne-am simțit în zilele anterioare, cu sufletul curat, cu inima deschisa, atenți la simțul artistic
și la compensarea tensiunii exterioare care vine asupra noastră. Corespondențele acestei
zile ne îndreaptă atenția către 27 decembrie, zi marcată de un episod neplăcut, cel care șia pus amprenta și asupra zilei de 26 decembrie, pentru că el se consumă în noaptea de 26
spre 27 decembrie, dar și de un episod de justiție pentru că atunci se va împlini conjuncția
Soarelui cu Jupiter. Ceea ce trăim acum ne lasă impresia că la moment dat lucrurile acestea
vor fi răzbunate. Fie că lucrul acesta va
fi prezentat sub forma unei minciuni
care va fi până la urmă crezut, adică să
schimbăm opinia celuilalt indiferent de
situație, așa cum ne spune careul
Mercur-Luna neagră, fie pentru
dreptate obiectivă, așa cum ne spune
conjuncția Soare-Jupiter. Oricum ar fi,
lucrurile acestea nu sunt în favoarea
omului comun pentru că ele ne solicită
foarte mult. Reușim să obținem
anumite rezultate prin ceea ce facem
pe 24 decembrie, dar consecințele vor
fi pe măsură. Vom pierde prin faptul că
nu ne organizăm cum trebuie,
deconspirăm, le împărtășim celorlalți
din etapele intermediare deși nu se
înțelege nimic de acolo, vindem o
prietenie pentru un confort de moment.
Elementele acestea scot în evidență
faptul că suntem într-o perioadă de
opoziție. Ceea ce ține de intimitate se
transformă într-un fel de subiect de
discuție, într-un fel de acuzație
generală pe care un anumit element
social va folosi de fiecare dată când noi ne vom confrunta cu anumite probleme. Pentru
mulți, lucrul acesta poate fi văzut ca un indiciu, ca un semn că viața poate fi modificată prin
influența din exterior, prin presiunea celuilalt. În realitate, pentru că această zi are în ziua de
27 decembrie atât o corespondență de consolidare cât și una de dinamizare, putem trăi cu
speranța că dreptatea obiectivă va învinge. Important este să fim onești, iar valorile
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spirituale, atât cât le avem, să nu le vindem pe 30 de arginți, să rămânem în afara
fluctuațiilor, adică obiectivi, pentru a nu folosi educația pe care o avem în scopuri negative.
Astfel, putem spera că lucrurile se vor putea îndrepta și că această atracție către rațiune,
către logică, așa cum înțelegem din deviza generală a acestei decade, să nu se transforme
într-un obstacol.


13:21 conjuncție Lună-Mercur
17:11 careu Lună-Lilith
23:45 Luna intră în zodia Capricorn

Luna își va încheia astăzi tranzitul sau prin zodia Săgetător, urmând ca, spre seară,
să treacă pe Capricorn. Până atunci va împlini, din mijlocul zilei până spre seară, o
conjuncție cu Mercur și un careu cu Luna neagră. Vorbim, așadar, pe 25 decembrie despre
un refuz, despre o înțelegere încălcată, despre o minciună care se ridică deasupra tuturor
ca un mare adevăr. Nu de fiecare dată când întâlnim un aspect major cu luna neagră trebuie
să avem de-a face cu minciuna, însă acum, pentru că lucrul acesta se întâlnește cu luna din
Săgetător, despre care știm că poate fi un instrument eficient al minciuni.

Corelațiile acestei zile ne vorbesc despre corespondențe de consolidare ce sunt
orientate către ecuația astrală a zilei de 28 decembrie, cea care ne pune o limită sau ne
impune un ultimatum. Corespondențele de dinamizare sunt orientate către ziua de 23
decembrie, cea marcată de careul Soare-Chiron, care ne-a pus la îndoială o realizare
spirituală, achizițiile, profunzimea. Astfel, 25 decembrie devine o zi apăsătoare, atât prin
aceste legături care se realizează între zile, dar și prin întâmplări neobișnuite care se
consumă acum și de care ar trebui să ne bucurăm, dar lucrul acesta nu se întâmplă. Pentru
că nu se întâmpla lucrul acesta mulți vor încerca să caute o explicație. Relația proastă dintre
Lună și Luna neagră nu permite accesul ușor sau oricui la aceste informații. Un om educat
va înțelege că lucrurile acestea vin din cauză că a alimentat o anume dependență. Este
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adevărat, această problemă de destin nu vine spre noi pentru prima dată, ea ne-a mai vizitat
și altădată, dar nu am avut niciodată ocazia să privim lucrurile acestea neobișnuite, să nu le
înțelegem, dar să ni se ceară să ne bucurăm de ele. Dacă această zi nu ar fi avut o legătură
interesantă, dinamică, amplă cu ziua de 23 decembrie poate nu s-ar fi pus problema acestui
mod de a observa. Așa, aproape toată ziua, oamenii vor vedea doar defecte și nu se vor
putea desprinde de ceea ce înțeleg din acele defecte. Altfel, ziua aceasta va fi marcată de
o formă de subiectivitate care accentuează greutatea interacțiunii pentru că oamenii s-au
obișnuit dar lungul timpului să nu renunțe la ceea ce le creează mai multe probleme. Nu
este o zi în care să ne facem rău singuri, să ne acuzăm, ci este o zi în care ajungem la acest
rezultat printr-o suma de greșeli făcute într-un mod cât se poate de naiv.


2:30 careu Lună-Chiron
4:47 trigon Lună-Uranus
7:16 Lună nouă
9:32 conjuncție Lună-Jupiter
15:20 conjuncție Lună-Coada Dragonului

În această zi se va împlini Luna nouă, ceea ce va însemna prima confirmare a faptului
că lucrurile se pot schimba în bine, dacă omul este consecvent, atent, dacă nu își urmărește
cu o ambiție periculoasă un anumit ideal pentru împlinirea căruia alții trebuie să plătească
scump. Luna nouă care se împlinește în dimineața acestei zile ridică această problemă de
conștientizare tocmai pentru că ea se împlinește pe zodia Capricorn și momentul de față
are o corelație de consolidare în ziua de 22 decembrie atunci când soarele a trecut pe zodia
Capricorn. Ceea ce ni se întâmplă acum ni se pare c-a fost pregătit de câteva zile în urmă
și lucrul acesta ne bucurăm. Vor fi și oameni care se vor întrista pentru că nu li se vor împlinii
aspirațiile pe care le au, că mai trebuie să muncească, să plătească, mai trebuie să renunțe
la anumite privilegii. Locul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că în a
doua parte a zilei Luna va trece prin Coada Dragonului. Avem, totuși, o Lună nouă pe zodia
Capricorn care le aduce oamenilor capacitatea de a se descurca singur, de a fi făuritorii
propriului destin, de a-și depăși condiția prin muncă, prin disciplina, prin seriozitate. Peste
timp, nu se va mai pune problema aceea ce trebuie să plătească pentru lucrul acesta.
Realizarea în sine este una foarte specială, iar ea scoate în evidență tenacitatea pe care cel
în cauză o dovedește.
Dar depășirea propriei este singurul element important care trebuie luat în
considerare din ecuația astrală a zilei de 26 decembrie. Apare acum o pasiune ciudată, una
pentru lucruri ascunse, întunecate, care vor fi pentru omul comun tenebroase, iar pentru cel
care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală dea dreptul înălțătoare. Absența voinței va face ca lucrurile acestea frumoase pe care un om
profund retrăiește să se transforme în obsesie. Dacă în această zi Luna nu ar fi trebuit să
treacă prin conjuncția cu Jupiter și apoi, la câteva ore distanță prin conjuncția cu Coada
Dragonului, nu s-ar fi pus problema acestei obsesii. Așa, vorbim despre teama că lucrurile
vor rămâne stabilite doar dacă facem economie, doar dacă nu mai cheltuim, doar dacă, de
partea cealaltă, facem compromisuri și mai mari, vindem ceea ce ne propusesem să nu
vindem niciodată. Lucrul acesta trebuie avut foarte clar în vedere pentru că un compromis
de o asemenea anvergură va duce în viitorul apropiat la sancțiuni existențiale pe care cel în
cauză nu este încă pregătit să le suporte.
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0:43 careu Mercur-Lilith
5:25 sextil Lună-Neptun
5:40 careu Lună-Junon
14:11 conjuncție Lună-Saturn
16:45 conjuncție Lună-Pluton
20:24 conjuncție Soare-Jupiter
23:03 sextil Lună-Marte

27 decembrie este o zi de instabilitate. În noaptea de 26 spre 27 decembrie Mercur
va definitiva careul cu Luna neagră pe care îl formează de ceva vreme, iar, spre seară,
Soarele va definitiva conjuncția cu Jupiter. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia
Capricorn urmând ca în dimineața zilei următoare să părăsească acest semn și să intre pe
Vărsător. Acum vorbim despre o reușită confirmată, despre lucruri bune sau rele care
trebuie să fie clarificate, stabilizate, puse într-o vitrină ca obiecte de muzeu. Nu se știe dacă
toate lucrurile acestea care vin spre noi acum vor reuși să impresioneze pe viitor, adică dacă
își merită cu adevărat statutul de
obiecte de muzeu. Cert este că
statutul pe care îl au, ne oferă
acum, în această perioadă calitate
de obiecte de muzeu. În plus, s-a
muncit pentru asta, oamenii au
trecut prin multe încercări, prin
multe probleme și ar fi păcat să fie
pierdute. Scopul pentru care
trebuie să trecem prin astfel de
încercare este aceea de a ne întări
propria structură sau propria
moralitate, de a ne întări
capacitatea de adaptare, de a
înțelege că viziunea de ansamblu
este ceva la care nu ar trebui să
renunțăm în această perioadă. De
aceea, unii vor aprecia toate
aceste conjuncturi prin prisma
evenimentelor sociale, prin prisma
întâmplărilor care sunt de mare
popularitate,
unele
care
idealizează,
altele
care
bruschează sentimentele expunându-l pe individ la mare tensiune. Prin aceste unghiuri
viitorul nu este chiar atât de bun, tocmai de aceea oamenii se retrag către un patrimoniu
personal, către ceea ce le conferă rezistență, siguranță. Vor reuși și să iasă din Curcă tură
oamenii care se adaptează ușor la condițiile celorlalți, care nu văd binele ca pe un instrument
transformată pe mai departe în confort, ci ca un element care consolidează și mai mult
relațiile pe care le au acum. Careul Mercur-Luna neagră aduce puțină degringoladă, dar și
naivitate sau aduce degringoladă din cauza naivității protagoniștilor. În a doua parte a zilei
când soarele se va afla într-o conjuncție cu Jupiter, vorbim despre un adevăr spus în
favoarea tuturor, despre transfigurare sau despre lucruri simple care ar trebui să ne
înnobileze. Pentru că relația bună dintre soare și Uranus de pe 24 decembrie este o corelație
de dinamizare pentru momentul de față, oamenii vor fi dispuși să riște acum pentru a se
realiza, pentru a fi puternici, pentru a fi mai buni, pentru a-și îndeplini anumite obiective
stabilite încă de la începutul acestui an.
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0:54 sextil Lună-Lilith
7:23 Luna intră în zodia Vărsător
10:19 sextil Lună-Chiron
12:36 careu Lună-Uranus

Momentul acesta ne oferă o destindere pe care am așteptat-o toată luna decembrie.
Lucrul acesta este explicat din punct de vedere astral prin faptul că Luna va trece pe zodia
Vărsător și în mijlocul acestei zile va avea de împlinit un sextil cu Chiron și un careu cu
Uranus. Faptul că ne bucurăm de lucrurile simple nu înseamnă că uităm toate constrângerile
pe care l-am parcurs până acum. Unele sunt rememorate prin autocompătimire, altele prin
întâmplări sociale care îmi spun că alegerile pe care le-am făcut până acum sunt foarte bune
și ar trebui să ne ținem de ele. Aceste întâmplări neplăcute nu rămân neplăcute, ci devin un
fel de element de delimitare, de gard, care ne confirmă că spațiul pe care l-am delimitat cu
mare efort în ultima perioadă trebuie respectat în continuare. Acesta nu se referă doar la cel
fizic, material, cât mai ales la cel emoțional. Nu putem interacționa cu toată lumea toate
felurile, putem să devenim carne de tun pentru toți cei cu care interacționăm. De aceea, 28
decembrie ne oferă acest privilegiu, acest beneficiu, ne pune în fața unei situații prin
intermediul căreia să ne valorificăm mai bine experiențele emoționale. Unii se vor apuca de
scris, să ne povestească altora ce au trăit, simt că sunt foarte inspirați, nu mai sunt atât de
constrânși de problemele materiale care au fost până acum interpretate în alt mod. Careul
lună Uranus retrograd este pentru ziua de față un aspect eliberator și lucrul acesta se va
transpune printr-o putere specială pe care cel în cauză o are în a-i liniște pe ceilalți.
Presiunea pe care și-o amintește și pe care acum o evaluează ca fiind una pe care ar fi
trebuit să o ignore de mult se transformă într-un fel de experiență de viață ce va fi foarte
utilă celorlalți. De aceea, momentul de față nu are o corespondență de consolidare, de altfel
nici nu ar trebui. Există însă corespondențe de dinamizare era acestea sunt un fel de
pigmentare, un fel de agitație care trebuie să valideze toate aceste situații ciudate pe care
le povestește cel în cauză, dar și de a-l ajuta să nu ajungă în zona contradicțiilor. Discuțiile
în contradictoriu reprezintă cel mai mare pericol al momentului pentru că ele devin, cu Luna
pe zodia Vărsător interminabile.
Un alt element important al momentului se referă la căutarea unui om profund. 28
decembrie ne oferă și posibilitatea de a studia, de a identifica un factor de creștere și
dezvoltare, de a ne propune ca pe viitor faptele pe care le vom face să ne transforme în
oameni puternici, mai bun sau să ne scoată din acea zonă care ne-a oferit în ultimele luni
foarte multe probleme.


4:08 conjuncție Lună-Venus
6:54 Mercur intră în zodia Capricorn
15:50 trigon Lună-Junon
16:51 trigon Marte-Lilith

În dimineața acestei zile Mercur va trece pe zodia Capricorn iar în a doua parte a zilei
Marte va definitiva trigonul cu Luna neagră pe care îl formează de ceva vreme. Vorbim
despre o deschidere către activități pe care le-am ignorat în ziua anterioară pentru că
acestea nu făceau parte din planul pe care l-am făcut. Mercur pe zodia Capricorn îi face pe
oameni însă mult prea calculați, dar lucrul acesta nu va fi în favoarea lor pentru că acest
trigon dintre Marte și Luna neagră îi impune acestui individ motive noi, unele care prelungesc
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colaborare deși aceasta ar trebui să se încheie, schimba condițiile de asociere, pigmentează
o situație cu ceva neplăcut.
Corespondențele acestei zile ne avertizează că ceea ce vine spre noi pe 29
decembrie trebuie să poarte amprenta elementului nouă. Dacă nu ultimele zile am deviat de
la acest traseu, mi-am putut permite să ne jucăm puțin, acum ne întoarcem din nou la
seriozitatea de a
lucra, de a ne
onora
de
o
promisiune, de o
sarcină, de a
face ca statutul
pe care îl să fie
unul foarte bun.
Unii vor vorbi pe
29
decembrie
despre
o
sancțiune,
dar
acestea
sunt
persoanele care
și-au
petrecut
ultimele luni în
rivalități ciudate și profită de momentul de față pentru a lua atitudine, deci și direcția
principală acestei ecuația astrală este alta.
Corespondențele de dinamizare ne clarifica însă toată această situație. Careul
Soare-Chiron de pe 23 decembrie arată că în continuare anumite neglijență de natură
morală, spirituală sau educațională spun amprenta pe deciziile pe care trebuie să le luăm.
Mai avem puțin până la finalul acestui an și ar fi greșit să discutăm acum despre sancțiuni,
ci mai potrivit despre cum ar trebui să petrecem sfârșitul acestui interval atât de încărcat în
evenimente personale sau social. Cu toate acestea, sunt oameni răutăcioși care nu vor ține
cont de confortul individual, vor simula fericirea, se vor comporta ca niște animale de pradă
care-mi și tentează victima și o atrag către o zonă din care nu va mai putea ieși niciodată.
Ne vom putea proteja de lucrurile acestea dacă ne analizăm încontinuu în această zi spiritul
practic. Atunci când simți nevoia să-i vadă într-o zonă a iluziei, a visului, a imaginației, va
trebui să ne abținem. 29 decembrie este o zi a spiritului practic, a confortului pe care îl
obținem dacă vedem în fața ochilor realizări sociale, o demnitate publică, un statut.


6:57 careu Mercur-Chiron
10:22 conjuncție Soare-Coada Dragonului
12:26 careu Lună-Marte
17:43 Luna intră în zodia Pești
22:52 sextil Lună-Mercur
23:04 sextil Lună-Uranus

În dimineața acestei zile Mercur și Chiron își vor definitiva careul pe care îl formează
de ceva vreme și, la puțin timp, soarele își va definitiva conjuncția cu Coada Dragonului,
aspect care, de asemenea, este activ de mult timp. În a doua parte a zilei luna își va încheia
și ea tranzitul prin zodia Vărsător și, trecând pe zodia Pești, va trebui să împlinească două
sextile, unul cu Mercur și celălalt cu Uranus, devenind focar într-un triunghi minor. 30
decembrie devine o zi amenințărilor pe care trebuie să le luăm în considerare dar care să
nu ne îndemne să luăm atitudine, pe baza cărora să nu decidem nimic. Sunt amenințări
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ciudate, dar pe acestea le putem analiza în anul următor, atunci când lucrurile acestea vor
fi mai ușor de observat, mai ușor de evaluat.
Corespondențele de consolidare ale acestei zile fac trimitere către ziua când Soarele
a trecut pe zodia Capricorn, dar și către ziua următoare. Așadar, dacă dorim să ne menținem
în această zonă a echilibrului, a mulțumirii, a alegerii, am statutului social pe care îl apreciem
foarte mult, va trebui să renunțăm la anumite pretenții. Avem nevoie momentul acesta să
facem o delimitare foarte clară între ceea ce este benefic și malefic, fapte bune sau fapte
rele, pentru că acest contrast definește structura pe care o vom folosi în anul următor. Unii
vor fi foarte încrezători în forțele proprii, dar lucrul acesta nu scuză toate acțiunile agresive,
durerea, ciudățeniile la care se dedau.
Dacă această zi nu ar fi avut în prima zi a decade o corespondență de dinamizare,
nu s-ar fi pus problema ca moralitatea să aibă un rol atât de important, ci am fi rămas în
continuare captivi acestui spirit practic fiind convinși că dacă în această lume faptele rele nu
sunt văzute ele nu sunt contorizate nicăieri. În realitate, mobilitatea evenimentelor depinde
foarte mult de această sensibilitate spirituală, de acest consens cu partea luminoasă a
spiritului, de această calitate specială a evenimentelor susținute de oameni sensibili și buni.
Cei care lucrează cu energia sau care se află implicați într-un proces de cercetare spirituală
vor înțelege că 30 decembrie este o zi de tranziție. Poate nu este acum foarte clar la ce
anume tranziție face referire, însă în mod sigur vor înțelege că există anumite dezechilibre
pe plăceri sau pe moralitate care pot fi corectate respectând regulile acestei tranziții.


0:21 trigon Mercur-Uranus
6:38 sextil Lună-Jupiter
10:13 trigon Lună-Capul Dragonului
12:33 sextil Lună-Soare

Ultima zi a acestei luni, dar și ultima zi a anului 2019, ne vorbește despre un gând
foarte bun pe care ar trebui să-l avem prezent acum la trecerea dintre ani. Acest gând se
referă la cum anume apreciem realitatea, relațiile cu ceilalți, cum anume îi apreciem pe cei
cu care colaborăm. Gândul devine acum de o
transparență teribilă și el ne ajută să ne
concentrăm pe idealuri foarte ambițioase ale
anului următor sau să eșuăm lamentabil. Unii își
vor petrece această zi gândindu-se că poate nu
au făcut ceea ce trebuie de-a lungul acestui an
și nici anul următor nu ar putea să le ofere mai
multe. Aceștia ar trebui să-și amintească faptul
că nu doar în lucrurile simple au decis cum
anume se face o schimbare, ci au fost și ajutați,
adică au existat și personaje din umbră care au
avut un rol absolut esențial, oameni care s-au
mobilizat și care și-au propus încă din 2018 să
facă din 2019 un an spectaculos au avut un rol
cuvântător în toată această schemă a reușitei
sociale. Toate celelalte elemente s-au bazat pe
încrâncenare, pe grabă, pe precipitare. Trigonul
pe care Mercur și Uranus retrogradă îl împlinesc
în noaptea de 30 spre 31 decembrie ne oferă
anumite privilegii. Este adevărat, Uranus este
retrograd, ceea ce reduce puțin gama
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alegerilor, adică mulți vor fi tentați să meargă pe drum, dar având în vedere că toată
perioada a fost marcată de anumite perturbații, rezultatul acestei analize este unul cât se
poate de bun. Luna nu poate media acum tendința nodurilor, dar se va afla într-o relație
foarte bună cu Axa Dragonului și la fel de bună cu planetele din Capricorn. Ceea ce reușim
să obținem este mai curând un confort personal, un avantaj de moment pe care unii îl vor
folosi pentru a schimba direcția anului următor. Este puțin probabil ca puterea pe care o au,
după atât de multe lupte care au fost expuse în acest an al segmentării, se poate face acest
lucru. Cert este că încheiem acest an cu speranța că lucrurile se vor mai schimba și de la
sine, nu doar împinși de la spate, nu doar constrânși în această direcție, nu doar prin
supravegherea directă a celui în cauză. De aceea mulți vor înțelege perturbație acestei zile,
iar corespondențele de dinamizare susțin cu precădere această idee. Cei care sunt
determinați să ducă mai departe un proces bun, evolutiv, care nu au fost atât de apăsați de
segmentare acestui an, vor fi cei câștigați. Ceilalți, vor dramatiza toate lucrurile pe care leau obținute de-a lungul lui 2019 considerând că ar fi fost frumos să fie obținute altfel, nu cu
atât de multe sacrificii.
Așadar, ultima decadă a lunii decembrie ne-a vorbit despre o formă de imoralitate pe
care nu am conștientizat-o atât de bine în celelalte luni ale anului 2019. Am privit-o fie ca un
farmec personal, fie ca un element de compromis pe care suntem cumva obligați să-l
abordăm, fie ca o greșeală. Acum am conștientizat consecințele ei și ne vom propune ca pe
viitor să fim puțin mai prudenți. Dacă ne vom apropia mai mult și de educație atunci câștigul
va fi mult mai mare pentru că vom reuși, prin ceea ce deținem, prin binele cu care ne-am
întreținut, să ne raportăm la ceilalți, chiar și la personajele ciudate cu care interacționăm, iar
beneficiarul să fie mult mai mare decât cel pe care-l obținem din experiențele directe, din
munca pe care o facem în mod direct. Respectul pe care-l avem față de oamenii care se
află pe o poziție inferioară va fi un alt element foarte frumos și bun care ne va rămâne în
urma experiențelor acestei decade.
Astfel, luna decembrie s-a dovedit un fel de maraton. Unii au încercat să copieze
metodele celorlalți, să și le însușească doar pentru că au citit undeva sau au înțeles că ele
dau rezultate foarte bune. Da, aceste metode pe care le alegem, tocmai pentru că această
lună, la fel ca și următoarele, este
dominată de trecerea lui Jupiter pe
Capricorn, sunt apreciate corect. Ele
sunt bune prin rezultatele pe care le-au
obținut, dar nu neapărat că vor putea fi
reproduse de toată lumea. Indicat ar fi,
dacă tot vrem să reușim în modul acesta,
să căutăm în a înțelege ce a stat în
spatele acestei metode. Dacă vom
descoperi aceasta esență vom vedea că
nu va mai fi nevoie să reproducem
metoda, pentru că practica ne va ajuta să
ne construim propria metodă. De aceea
este important acum, la final de an, să
înțelegem care sunt elementele care ne
împlinesc, care ne unesc părțile ființei, pentru a nu mai reproduce instrumente ce vin din
partea altora atunci când pe ale noastre le avem la dispoziție. Doar așa reușim cu succes
să închidem cercul circumscris al unor întâmplări mai puțin fericite care au favorizat
segmentarea specifică anului 2019.
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