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Punctele nodale ale Lunii – Componenta care ţine de Karma (destin) – De 

unde vin? – Încotro mă îndrept? 

 

 Punctele nodale ale Lunii sunt punctele unde orbita lunară se 

întretaie cu orbita Pământului în jurul Soarelui. Punctele sunt calculate şi 

sunt situate diametral opus unul faţă de altul. Când aceste două puncte 

sunt unite, axa nodală a Lunii străbate întreaga hartă. Ea merge înapoi, de 

la Berbec până la Peşti, apoi la Vărsător, etc. 

 

 Axa nodală a Lunii se poate deplasa de-a lungul horoscopului în 

18,5 ani, ceea ce înseamnă 1,5 ani în fiecare semn. Oamenii de aceeaşi 

vârstă cu noi îşi au punctele nodale ale Lunii în aceeaşi zodie cu noi, dar 

nu în mod necesar în aceeaşi Casă.  

 

 Punctul nodal al Lunii care răsare este cunoscut sub numele de 

punctul nodal nordic al Lunii sau Capul Dragonului. Punctul nodal al 

Lunii care apune se numeşte punctul nodal sudic sau Coada Dragonului. 

În astrologia indiană, ele sunt numite Rahu şi Ketu. 

 

 Sensul axei nodale a Lunii este strâns legat de Astrologia Karmică 

(a destinului) şi este mai uşor de înţeles în acest context. El începe cu o 

previziune care spune că noi nu am fi pe planeta Pământ pentru prima 

dată, ci că am aduce cu noi experienţe din vieţi anterioare. În horoscop, 

principiul reîncarnării este descris de axa nodală a Lunii, astfel că punctul 

nodal al Lunii la apus arată de unde vine sufletul, în vreme ce punctul 

nodal al Lunii la răsărit descrie încotro se îndreaptă el şi ce fel de scopuri 

are în viaţă. Axa reprezintă calea pe care o adoptăm în viaţă. Ea mai poate 

fi interpretată şi ca un horoscop comprimat într-o singură linie, care este 

expusă şi influenţei celorlalţi factori. 

 

 Punctul nodal al Lunii la răsărit conţine o însumare a tuturor 

experienţelor noastre din vieţile anterioare. De aceea, el ne pare mai 

familiar, mai "cunoscut” decât cel complementar. El reprezintă toate 

obiceiurile noastre preferate, de care nu ne putem despărţi, dar care ne 

împiedică dezvoltarea, altfel spus ne stânjenesc "comportarea noastră în 

caz de minimă rezistenţă”. Este de datoria noastră să ne învingem 

propriile obstacole interioare şi să ne deschidem calea spre noi experienţe 

care să meargă într-o direcţie cu totul diferită, aşa cum se vede din 

semnul cu totul opus. Ar trebui să ne străduim pentru a ne elibera de 

lanţurile obişnuinţei şi să privim înainte spre noi tărâmuri, neexplorate. 

Casele care conţin puncte nodale ale Lunii ne spun spre ce zone ar trebui 

să ne dezvoltăm în viitor şi unde suntem prinşi în capcana unor modele de 

comportament moştenite. 
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 Unul dintre modurile cele mai interesante de a ne vedea horoscopul 

personal este acela de a observa cât de departe am ajuns şi apoi să ne 

facem o imagine despre ceea ce ne rezervă viitorul. 

 

Punctul nordic al Lunii în Gemeni 

 

Înainte aţi presupus că înţelepciunea dumneavoastră va aduce 

salvarea omenirii şi vă va câştiga recunoaştere de-a lungul istoriei. Aţi 

fost în stare să suportaţi orice frustrare şi chiar şi izolare, cu fiecare 

prieten ce alegea să se îndepărteze. Convinsă că eraţi capabilă să primiţi 

lumină din mers, nu v-aţi oprit niciodată pentru a asculta sau pentru a lua 

în considerare opiniile celorlalţi. Orice critică asupra creaţiilor 

dumneavoastră intelectuale era imediat luată drept afront. Aroganţa 

dumneavoastră nestingherită a devenit propria capcană. 

 

 Este foarte greu să treceţi peste un astfel de comportament. Mai 

multe legături şi mai mulţi prieteni vă vor ajuta să vedeţi lucrurile şi din 

altă perspectivă şi să recunoaşteţi şi alte aspecte ale adevărului. Adevărata 

implicare în comunitatea dumneavoastră depinde de învăţarea valorii 

toleranţei şi restrângerii. Acest lucru implică şi schimbul fricii de a vă 

pierde mult preţuita libertate, cu înţelegerea valorii de a fi legaţi de 

oameni. 

 

Punctul lunar de Nord în Casa a treia 

 

Gândiţi-vă la modul în care vă înţelegeţi cu oamenii din jurul 

dumneavoastră. Nu vă permiteţi să vă distanţaţi de prieteni, vecini, 

familie, în special de fraţi sau de surori, şi nu permiteţi să vă pierdeţi în 

lungi explicaţii teoretice. Provocarea este să comunicaţi zilnic şi să 

prezentaţi ceea ce ştiţi într-un mod care poate fi pus în practică. Să nu 

credeţi că le sunteţi superioară celorlalţi din punct de vedere intelectual, 

ci luaţi în considerare ideile şi părerile lor. 

 

 În relaţii, nevoia dumneavoastră de libertate vă dă sentimentul că 

sunteţi înlănţuită sau chiar oprimată, înainte de a trece mult timp. Este 

important să găsiţi moduri funcţionale de a ajunge la un compromis, 

pentru a vă putea împăca conceptul de libertate cu nevoile partenerului. 

Căutaţi originile realităţii spirituale şi nu permiteţi nimănui să vă 

convingă că acest tip de dezvoltare este posibil numai în locuri 

îndepărtate. 
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Rolul norocului/destinului – Cheia dumneavoastră  

pentru adevărata satisfacţie 

 

Toţi oamenii se întreabă, măcar din când în când, ce pot face pentru a fi 

fericiţi şi nu este atât de uşor cum ar părea să găsim un răspuns la această 

întrebare, pentru că mulţi avem o impresie greşită despre propriile noastre 

necesităţi. S-ar putea să fim convinşi că avem nevoie de ceva, să fim 

orientaţi spre unele modele neadecvate sau să ne lăsăm influenţaţi de 

ideile altora, fiind deja pe o cale greşită. De obicei, nu ne dăm seama de 

acest lucru, decât atunci când este prea târziu.  

 Dacă ştiţi cum să faceţi pe cineva cu adevărat fericit, de obicei 

sunteţi pregătiţi să faceţi un efort în acest sens sau să vă asumaţi decizii 

dificile. Aceasta face ca rolul norocului / destinului să fie un fel de „cod 

de etică personal”, de care trebuie să vă amintiţi în fiecare situaţie. Acesta 

este unul dintre "punctele sensibile” şi derivă din astrologia arabă. 

 

 Rolul norocului/destinului se calculează scăzând poziţia Soarelui 

din poziţia Ascendentului. Se adună numărul de grade ale Lunii la 

rezultatul obţinut. O formulă simplă ar arăta cam aşa: 

    

Rolul norocului/destinului = Ascendentul – Soarele + Luna 

 

 Poziţia Soarelui, a Lunii şi a Ascendentului nu sunt folosite la 

întâmplare pentru a calcula rolul norocului/destinului. Acestea se bazează 

pe consideraţia că energia acestor trei corpuri cereşti este ceea ce 

caracterizează oamenii şi le determină personalităţile lor individuale: 

Soarele, ca simbol al identităţii şi al ambiţiei, Luna, ca simbol al 

sentimentalităţii şi al reacţiilor conştiente şi subconştiente, şi, în sfârşit, 

Ascendentul, ca simbol al personalităţii vizibile, care exprimă energiile 

Soarelui şi Lunii. Poziţionarea în horoscop, unde Soarele, Luna şi 

Ascendentul lucrează împreună în modul cel mai armonios, se numeşte 

rolul norocului/destinului. Energiile unui semn şi problemele ce privesc 

casa astrologică respectivă vă vor arăta cum să ajungeţi într-o stare de 

adevărată fericire. 

 

Casa Norocului în Peşti 

 

Zodia Peştilor este cel mai spiritual semn al zodiacului şi reprezintă 

iubirea universală şi simpatia. De aceea, pentru voi fericirea depinde nu 

neapărat de atitudinea persoanei dumneavoastră, cât mai ales a celor din 

jur. O ocupaţie exagerată sau exclusivă  v-ar putea distrage de la realitatea 

vieţii de zi cu zi, de a vă folosi de imaginaţia nelimitată şi de la 

recunoaşterea adevăratelor nevoi. Victoriile pentru care v-aţi zbătut nu vă 
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vor face foarte fericită, deşi se ştie că puteţi reuşi să vă detaşaţi şi să nu 

fiţi prinsă în toată această luptă pământească. Fericirea va apărea atunci 

când veţi reuşi să acceptaţi viaţa cu toate bucuriile şi tristeţile sale, fără 

planuri rigide pe termen lung care creează iluzia de putere şi care nu vor 

funcţiona oricum, dându-vă un sentiment de insatisfacţie.  

 

 Ar trebui să vă preocupe stabilitatea interioară şi să încercaţi să 

faceţi mai multe pentru cei din jur decât pentru dumneavoastră. Încercaţi 

să ajungeţi la profunzimea emoţiilor şi să dezvoltaţi relaţii cu lumea din 

jur. ªansa de a trăi un sentiment deosebit şi de a vă bucura de orice lucru 

bun care vi se întâmplă nu vă va  lăsa să vă simţiţi singură şi vă va face 

fericită. 

 

Norocul în Casa întâi 

 

Să aveţi această constelaţie în harta dumneavoastră veţi găsi 

împlinire prin a merge pe drumul dumneavoastră şi a vă găsi curajul să vă 

eliberaţi de opiniile altor oameni cât şi de standardele morale ale 

societăţii. Succesul va apărea prin încrederea faţa de dumneavoastră şi 

prin a vă purta după felul personal de a vedea lucrurile, ceea ce ar putea fi 

ieşit din comun. În cursa pentru viaţa dumneavoastră vă veţi face văzută 

de lume prin a rămâne corecta faţă de dumneavoastră înşivă în ciuda 

oricărui tip de controversă care ar putea apărea în jur. În plus, doriţi să fiţi 

apreciată pentru originalitate, vă consideraţi chiar unică dacă unii cred că 

pot trece peste capul dumneavoastră, sau insistă să vă compare cu 

oamenii obişnuiţi, acest lucru nu vă convine şi vă simţiţi provocată să 

demonstraţi contrariul. Apoi, vă luaţi libertatea să faceţi sau să spuneţi 

ceea ce gândiţi cu adevărat în acel moment, doar ca să fiţi sigură că ceva 

se întâmplă. Probabil nu sunteţi bine cunoscută ca fiind plină de tact, şi la 

acea perioadă vă va fi dificil să vă convingeţi că sunt alţi factori decât 

propriul interes, ce trebuie luaţi în considerare. Totuşi, subiectivitatea şi 

modul dumneavoastră de a vă gândi la propria persoană ar trebui să vă 

ofere motivaţia necesară pentru proiectele pe care le găsiţi interesante. Aţi 

putea deveni lidera unei noi mişcări, ceea ce de obicei este cam 

neobişnuit.  

 

De obicei, nu contează pentru dumneavoastră dacă sunteţi izolată 

prin acţiunile pe care le faceţi sau ceilalţi pur şi simplu nu vă înţeleg. Vă 

va face nefericită dacă ceva vă va opri din a vă urma instinctele, sau va 

plasa restricţia pe esenţa dumneavoastră de a fi sau pe stilul 

dumneavoastră de viaţă. Ar fi mai bine pentru dumneavoastră dacă, 

măcar o dată, aţi pune în practică o idee fără a vă gândi îndelung şi fără a 

planifica amănunţit. Ar putea fi o zăpăceală pentru dumneavoastră să vă 
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implicaţi în comunitate sau să observaţi reacţiile altor oameni. Pe de altă 

parte, cu siguranţă nu vreţi să riscaţi să aveţi o reputaţie de ciudată sau 

incompetentă în a lua comanda.  

 

Cu Casa Norocului în prima Casă, sunteţi pe punctul de a merge pe 

"poteca de aur", situată la mijlocul dintre năzuinţele pentru individualitate 

şi independenţă şi viaţa în comunitate. În primul rând, ar trebui să vă 

amintiţi să nu vă amestecaţi în domeniile în care nu acceptaţi să lucraţi cu 

alţii. Veţi cauza probleme dacă doriţi să ajutaţi oameni care au început 

deja un proiect numai că şi-au pierdut interesul în scurt timp. Să nu 

credeţi că stilul dumneavoastră de viaţă este potrivit pentru toată lumea, 

mulţi au nevoie de sprijinul comunităţii şi nu li se pare dificil să se 

adapteze la cerinţele altora. 

 


