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Prolog 

 

 Bun venit în interpretarea diagramei de tranziţie. Înainte de a intra în detalii, am dori 

să începem cu o scurtă introducere.  

 

 O tranziţie are loc când planetele din poziţia actuală formează aspecte cu cele din 

diagrama naşterii. Interpretăm de asemenea, actualele poziţii planetare din casa 

dumneavoastră planetară. Multitudinea de posibile combinaţii formează o formaţiune 

constantă de tranziţii care poate fi observata în diagrama oricui. Tranziţiile cu viteză redusă de 

orbitare dau naştere unei caracteristici generante pentru că toate grupele de vârstă sunt 

afectate la fel. Poziţia caselor acestor planete este de importanţă deosebită.  

 

 

   Cum pot ajuta interpretările? 

 

 În orice caz, nu ar trebui ca cineva să accepte pasiv cursul evenimentelor, convins că 

este discreţia sorţii. Sperăm să clarificăm faptul că oamenii au capacitatea de a alege şi trebuie 

să-şi asume responsabilitatea pentru circumstanţele vieţii lor. De asemenea, interpretările nu 

ar trebui să servească în a-i opri pe oameni să-şi părăsească aşezările numai pentru că stelele 

sunt într-o poziţie favorabilă.   

 

 După părerea noastră este foarte important să fiţi atentă la tranziţiile planetelor cu o 

viteză mică de rotaţie pentru că ele se dezvoltă pe o perioadă lungă de timp şi descriu faze 

importante ale vieţii. Interpretarea lor va fi prezentată mai detaliat. Dacă o planetă 

retrogradează, veţi întâlni aceeaşi informaţie de trei ori: în primul aspect veţi experimenta 

ceva nou care apoi va fi intensificat, iar apoi va fi pus în practică.  

 

 Ar putea fi deranjant dacă două sau mai multe interpretări contradictorii sunt în mod 

egal valide în aceeaşi tranziţie. Acest aspect se datorează influenţei mai multor planete din 

astrograma dumneavoastră. 

 

 

 

   Despre trecerea Soarelui prin cele 12 Case 

 

 Soarele se mişcă cu aproximativ un grad pe zi. Rezultă că trece prin toate cele 12 Case 

într-un an şi că subliniază toate domeniile importante ale vieţii, unul după celălalt. Vă arată 

domeniile în care trebuie să fiţi atentă, vă indică sursele din care puteţi acumula energie şi vă 

povesteşte despre grijile dumneavoastră principale. Aspectele dintre Soare şi planetele de pe 

diagrama dumneavoastră ( mai ales cu Soarele însuşi ), vă vor da informaţii despre sănătate. 

Ca şi reprezentant pentru energia, personalitatea, voinţa şi exprimarea de sine, aspectele solare 

descriu, de asemenea, puterea mintală. 

 

 

 

   Despre trecerea planetei Mercur prin cele 12 Case 

 

 Mercur arată despre ce domenii ale vieţii aţi învăţat şi ce subiecte vă pot inspira până 

la punctul în care să vă conducă la cercetare în alte domenii. Aspectele tranzitive ale lui 

Mercur vă pot ajuta să recunoaşteţi modul în care confruntaţi oamenii din jurul 
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dumneavoastră, modul în care abordaţi problemele şi în care structuraţi comunicarea cu 

ceilalţi. 

 

 Dacă Mercur este în tranziţie cu mai multe planete se va ajunge la confuzie, veţi fi 

provocată intelectual, dar nu vă veţi dezechilibra viaţa. Călătoriile scurte care pot fi de afaceri 

sunt conduse de Mercur. 

 

 

 

   Despre trecerea planetei Venus prin cele 12 Case 

 

 Venus tranzitează diagrama dumneavoastră o dată pe an dând afacerilor fiecărei Case 

seninătate, creativitate şi sociabilitate. Domeniile afectate ar trebui să fi deosebit de plăcute 

chiar dacă Venus vă poate determina să fiţi pasivă din când în când. 

 

 Această planetă susţine dragostea şi armonia. Aspectele tranzitive vorbesc despre 

structura relaţiilor, despre împlinirea pe care o aduc prieteniile şi despre starea legăturii cu 

partenerul de viaţă. Efectele ar trebui să fie pozitive chiar dacă tranziţia lui Venus este atât de 

rapidă încât va dura doar câteva zile. 

 

 

 

   Despre trecerea planetei Marte prin cele 12 Case 

 

 În contrast cu planetele menţionate anterior care traversează rapid cele 12 Case, Marte 

are nevoie de mai mult timp pentru a trece printr-o Casă. Este nevoie de 2-3 luni în general, 

dar retrogradarea lui Marte ar putea dura dublu. 

 

 Când Marte tranzitează o Casă arată domeniul în care ar trebui să investiţi energie şi 

din care ar trebui să primiţi motivaţie. Marte dă energia de a trăi şi a dobândi. De asemenea, 

sexualitatea, agresiunea şi realizările, sunt asociate cu Marte. Tranziţia lui descrie modul în 

care raţionaţi; grav şi nepăsător sau hotărât şi energic. O tranziţie slabă vă poate îngreuna 

exprimarea şi apărarea intereselor dumneavoastră pentru că vă lipseşte încrederea în propriile 

puteri. Marte determină eul unei persoane, îi stabileşte scopurile egoiste care sunt rădăcina 

oricărui rău. Totuşi, această energie este necesară pentru a vă exprima şi dezvolta. 

 

 

 

   Despre trecerea planetei Jupiter prin cele 12 Case 

 

 Jupiter rămâne în fiecare Casă aproape doi ani, în funcţie de mărime. O călătorie prin 

întreaga diagramă durează aproape 12 ani.  

 

 Poate că puteţi experimenta o dezvoltare pozitivă pentru că Jupiter este considerat 

marele patron protector şi mesager al norocului. Principiul expansiunii şi al măririi sub orice 

formă, este asociat cu Jupiter. Când este vorba de extindere, aceasta poate fi uşor excesivă, 

mai ales când este vorba despre creşterea în greutate. În general, efectele lui benefice pot 

conduce la lene. 
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 Aspectele lui Jupiter arată modul în care poate fi influenţată vederea dumneavoastră 

asupra vieţii şi modul în care vă vedeţi rolul în univers pentru că această planetă susţine 

confruntarea intelectuală la un nivel ridicat. 

 

 

 

   Despre trecerea planetei Saturn prin cele 12 Case 

 

 Saturn este văzut ca făcătorul de rele în astrologia clasică. O viziune mai modernă este 

aceea care spune că Saturn reprezintă o provocare ce vă dă ocazia să vă dezvoltaţi. Poziţia 

acestei case arată în ce domeniu al vieţii vor apărea dificultăţi, care sunt slăbiciunile 

dumneavoastră, deşi acest lucru poate aduce stabilitate vieţii dumneavoastră. În acest sens, 

Saturn vă va prezenta chitanţa pentru comportamentul dumneavoastră din trecut precum 

intensitatea influenţei acestui aspect dificil depinde de dumneavoastră.  De obicei, vă face 

conştientă de limitele pe care le puteţi accepta.  

 

 Întregul ciclu al lui Saturn în diagramă ia aproximativ 28-30 de ani şi culminează cu 

aşa numita reîntoarcere a lui Saturn, fază în care această planetă atinge poziţia natală. Acest 

lucru îi permite să rămână în fiecare Casă doi-trei ani, iar în acelaşi timp să şi retrogradeze. 

Acest lucru înseamnă că se va repeta în felul următor: prima întâlnire vă va atrage atenţia 

asupra problemelor, în retur problema se va intensifica, iar la cea de-a treia întâlnire ar trebui 

să aveţi destulă putere şi maturitate pentru a găsi o soluţie constructivă şi a termina conflictul. 

 

 În final, trebuie subliniat faptul că experienţele saturniene pot fi dureroase, deşi nu în 

mod necesar, dacă doriţi să trăiţi în armonie cu dumneavoastră şi cu mediul. 

 

 

 

   Despre trecerea planetei Uranus prin cele 12 Case 

 

 Tranziţia lui Uranus în diagramă face posibil să cunoaşteţi în mod constant noi aspecte 

ale personalităţii dumneavoastră. Acest lucru poate fi legat de unele din surprizele pe care 

efectele lui Uranus le dezvăluie de obicei neanunţat. Ori de câte ori Uranus apare pe diagramă 

veţi avea parte de dezvoltări bruşte care necesită flexibilitate. Se poate să vă plictisiţi pentru 

că aveţi nevoia de a vă arăta şi cealaltă parte şi de a vă dezvolta personalitatea. Dorinţa de 

independenţă poate deveni atât de puternică încât vă va surprinde prin acţiunile neobişnuite pe 

care la veţi face.  

 

 Orice discuţie despre Uranus trebuie să includă menţiunea că a fost în conjuncţie cu 

Neptun şi că efectele acestor două planete sunt dificil de combinat. Această conjuncţie a fost 

localizată în semnul Capricornului timp de câţiva ani, lucru ce poate fi asociat cu conotaţii 

politice. În această perioadă de timp, au fost dizolvate structuri politice ( Neptun ), şi a avut 

loc căderea Germaniei de Est destul de rapid ( Uranus ). În acele zile, Uranus a trecut în 

Vărsător.  

 

 Tranziţia armonioasă a lui Uranus vă va motiva să vă îndreptaţi atenţia spre viitor şi să 

daţi tot ce aveţi mai bun pentru a trăi într-o societate caracterizată de libertate şi solidaritate. 
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   Despre trecerea planetei Neptun prin cele 12 Case 

 

 Tranziţia lui Neptun este greu de perceput. Sunt multe niveluri în care se poate 

manifesta, dar rămâne dependentă de starea de conştienţi personală. Tranziţiile provocatoare 

pot determina instabilitate, neajutorare şi nesiguranţă, ceea ce-i  poate determina pe oamenii 

mai slabi să caute ajutor în droguri. Efectele pozitive arată simpatie şi sensibilitate pentru tot 

ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Este important să ştiţi că Neptun creează iluzii. Până în 

1997 Neptun a fost în Capricorn unde a format o conjuncţie cu Uranus timp de mai mulţi ani. 

Acum este în Vărsător şi mulţi oameni asociază intrarea lui în Vărsător cu începutul erei 

Vărsătorului. 

 

 Tranziţia lui într-o Casă va lua între 14-18 ani ceea ce nu înseamnă că va exercita o 

influenţă neîntreruptă sau că veţi fi incapabilă să percepeţi zonele afectate. Deşi probabil că 

veţi observa această tranziţie într-o nouă Casă, aceasta vă va face capabilă să judecaţi 

evenimentele din Casa anterioară cu mai multă obiectivitate sau că emoţiile nejustificate vor 

dispărea. 

 

 

 

   Despre trecerea planetei Pluto prin cele 12 Case 

 

 Pluto este o planetă a regenerării violente. Conduce zodia Scorpion unde a stat timp de 

mai mulţi ani. În 1997s-a mutat în Săgetător. Ca cea mai distantă planetă rămâne într-o casă 

timp de 25 de ani. Datorită acestei perioade, aspectele lui sunt deosebit de interesante. În 

timpul unei vieţi normale, Pluto va trece prin trei sau patru case, lucru ce va arăta în ce 

domenii ale vieţii veţi avea parte de experienţe extreme. 

 

 În mitologia indiană, Pluto corespunde zeiţei Sheeva, capabilă să distrugă totul pentru 

a reconstrui. Pluto aduce moartea dar şi viaţa. Acest lucru nu se referă neapărat la moarte 

fizică, ci înseamnă filosofii de viaţă şi comportamente care nu mai sunt folositoare. În 

tranziţia lui prin Case, Pluto va crea schimbări violente. Ca o demonstraţie a efectelor sale, 

amintiţi-vă că Pluto a fost descoperită în 1930. În această perioadă, a fost descoperită 

diviziunea atomilor, lucru ce a condus la catastrofele nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki, 

care au marcat sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.  

 

 În general, tranziţiile lui Pluto ar trebui să vă motiveze, să vă regândiţi atitudinea şi să 

faceţi schimbări înainte de a fi obligată. 

 

01.08.2009 -  

din data de 01.08.2009 până în data de: 20.08.2009 

 

Soarele în tranzit în Casa ta a treia 

 

 Cea de-a treia Casă subliniază comunicarea atât în general cât şi cu persoanele 

apropiate. Tranziţia Soarelui subliniază relaţiile zilnice cu vecinii, prietenii şi apropiaţii. 

Probabil că acum sunteţi gata să analizaţi mai îndeaproape, modul în care vă purtaţi faţă de 

alţi oameni şi să faceţi şi unele schimbări. Pentru momentul de faţă sunteţi sociabilă, curioasă 

şi amuzantă, motiv pentru care vă este uşor să găsiţi cuvintele potrivite. Ar trebui să vă 

deschideţi faţă de alţii, iar dacă doriţi să vă dedicaţi unor domenii noi, nu ezitaţi. Fiţi atentă ca 

în conversaţii să le daţi celorlalţi ocazia de a vorbi. Nu încercaţi să fiţi tot timpul în centrul 
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atenţiei. Fiţi calmă şi staţi în spatele scenei. Lăsaţi ca informaţiile să-şi facă simţit efectul, 

acest lucru nu  va face rău nimănui. Această tranziţie vă va stimula intelectul, astfel încât, vă 

veţi lăsa purtată spre situaţii neobişnuite. 

 

01.08.2009 -  

din data de 01.08.2009 până în data de: 25.08.2009 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a patra 

 

 În această perioadă de timp veţi deveni tot mai conştienta de nevoia dumneavoastră  de 

stabilitate spirituală şi sentimentală. Dacă retrageţi câte ceva din experienţele dumneavoastră 

de zi cu zi, nu veţi ieşi în pierdere. Viaţa din căminul dumneavoastră va primi o atenţie 

deosebită în această fază, dar nu ezitaţi să vă manifestaţi observaţiile de la distanţă, pentru că 

nu vă va face nici un rău. Dacă trăiţi împreună cu familia, veţi putea face planuri eficiente sau 

veţi putea vorbi despre lucruri ce s-au întâmplat şi care au provocate tensiuni sau emoţii 

puternice. Cea de-a patra casă este asociată cu zodia Rac, ceea ce înseamnă că aţi putea începe 

să săpaţi în trecut şi să vă urmaţi unele visuri. Nu există nici un motiv pentru a vă nega aceste 

experienţe, atât timp cât rămâneţi cu picioarele pe pământ. 

 

01.08.2009 -  

din data de 01.08.2009 până în data de: 14.08.2009 

 

   Trecerea lui Venus prin prima Casă 

 

 După ce Venus a traversat Ascendentul, va trece prin prima casă şi vă va face să 

acordaţi mai multă atenţie prezenţei dumneavoastră fizice. Cu cantitatea de farmec  pe care o 

împrăştiaţi, ar trebui să vă simţiţi norocoasă. Acum puteţi să vă bucuraţi de plăcerea de a avea 

grijă de dumneavoastră şi de a vă îndemna spre îndeplinirea unui anume lucru. O nouă frizură 

sau cumpărarea de noi haine pot fi foarte plăcute, dar trebuie să fiţi atentă să nu exageraţi. Si 

aici este foarte important să găsiţi motivaţia perfectă. 

 

 Ar trebui să fiţi detaşată şi echilibrată în acest aspect. Acest lucru vă va ajuta să vă 

înţelegeţi bine cu cei din jurul dumneavoastră. Aveţi grijă să nu deveniţi prea încrezătoare 

dacă vi se îndeplineşte totul foarte uşor, pentru că această tranziţie nu va dura la nesfârşit. 

 

01.08.2009 -  

din data de 01.08.2009 până în data de: 20.08.2009 

 

   Marte în tranzit prin Casa a douăsprezecea 

 

 Călătoria lui Marte pe diagramă se apropie de final. Înainte ca ciclul să reînceapă, va 

trebui să treacă peste obstacolele celei de-a 12-a Case. Ar fi ideal să folosiţi această perioadă 

pentru o introspecţie energică. Modul cel mai bun de a face acest lucru îl veţi stabili singură. 

Unii se retrag într-o mănăstire budistă şi păstrează tăcerea pentru 10 zile. Aceasta nu trebuie 

să fie în mod necesar abordarea dumneavoastră, dar în general aveţi mai puţină energie şi 

putere decât de obicei şi de aceea ar trebui să vă odihniţi. Acest tip va fi cel mai bine folosit 

dacă vă gândiţi la direcţia în care energia dumneavoastră este canalizată şi să vă gândiţi dacă 

ajutorarea altora nu v-ar fi de folos.  Această fază este atât o concluzie, cât şi un început nou. 
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01.08.2009 -  

din data de 01.08.2009 până în data de: 02.01.2010 

 

   Jupiter în tranzit în Casa ta a noua 

 

 În cea de-a noua Casă, asociată zodiei Săgetător, Jupiter se simte cel mai bine, pentru 

că aceasta este reşedinţa lui obişnuită. Aici influenţa lui poate fi mărită. Acesta este un timp 

excelent pentru a pleca într-o călătorie lungă, care va servi, în primul rând pentru lărgirea 

orizontului dumneavoastră. Sunteţi deschisă faţă de cultura străină, şi pentru că această 

tranziţie va dura cel puţin un an, veţi avea destul timp pentru a vă pregăti. Puteţi folosi această 

fază pentru a atinge noi domenii de studiu, preferabil cele legate de filozofie. Dacă veţi simţi 

vreodată nevoia de a şti mai multe despre astrologie, începeţi să lucraţi pe cont propriu. 

Această Casă vă îndeamnă să căutaţi un scop pe care să-l includeţi într-un context mai larg. 

Dacă vă puteţi elibera de aroganţa intelectuală pe care aţi dobândit-o, Jupiter vă va ajuta să 

vedeţi lucrurile mai clar. 

 

01.08.2009 -  

din data de 01.08.2009 până în data de: 14.10.2009 

 

   Saturn în tranzit în Casa ta a patra 

 

 Această tranziţie are de-a face cu stabilitatea interioară care ar trebui să fie prezentă şi 

restructurată la nevoie. Dacă aţi neglijat să faceţi schimbări atunci când acestea erau necesare 

veţi fi impulsionată de dorinţa lui Saturn de a lămuri lucrurile. Dacă vă înţelegeţi bine cu 

familia şi nu fugiţi de conflicte nu trebuie să aveţi nici o problema. Din nefericire, oamenii 

tind să se autoamăgească şi să înceapă conflicte total nepregătiţi. Această fază favorizează 

noile începuturi care vor da armonie vieţii dumneavoastră şi vă vor ajuta să fiţi sinceră. Dacă 

nu aveţi nevoie de acest lucru veţi fi în poziţia de a vă asuma responsabilităţi în casă pentru a 

da familiei dumneavoastră sentimentul de siguranţă.  

 

 Această tranziţie ar putea provoca probleme cu părinţii dumneavoastră sau este posibil 

ca ei să aibă o problemă ce trebuie rezolvată, Deseori, părinţii în vârstă au nevoie să fie 

îngrijiţi. Această trăsătură ar putea marca începutul unei astfel de obligaţii. 

 

01.08.2009 -  

din data de 01.08.2009 până în data de: 16.04.2010 

 

   Uranus în tranzit în Casa ta a zecea 

 

 Uranus va crea cu siguranţă multă mişcare necesară pentru găsirea unei poziţii. Pentru 

că vă place să experimentaţi influenţa dumneavoastră publică, vă îngrijoraţi asupra scopurilor. 

Probabil că aţi intenţionat să vă schimbaţi profesia dar nu aţi fost sigura cu privire la 

capacitatea dumneavoastră de a începe ceva nou. Dacă va fost greu să faceţi faţă autorităţii, în 

această fază s-ar putea ajunge la conflicte cu şefi. Această tranziţie va dura aproximativ 7 ani 

aşa că nu vă veţi schimba des locul de muncă, dar va trebui oricum să vă structuraţi situaţia 

profesională, astfel încât să fiţi motivată şi să nu vă neglijaţi intelectul. La serviciu, vi se vor 

încredinţa noi domenii de responsabilitate. De asemenea, este momentul potrivit pentru a 

deveni independentă. Deşi trebuie să vă asiguraţi că nu acţionaţi datorită impulsurilor, veţi 

avea nevoie să planificaţi totul cu atenţie. Pe parcursul acestei planificări  nu uitaţi să vă 

includeţi partenerii. V-ar putea fi de mare folos. 
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01.08.2009 -  Neptun în tranzit prin Casa a noua 

din data de 01.08.2009 până în data de: 20.02.2010 

 

 În această fază de dezvoltare, Neptun trece prin Casa zodiei Săgetător. Aceasta 

priveşte experienţele spirituale şi schimbările de perspectivă asupra vieţii. Poate că ar trebui 

să învăţaţi mai multe despre  astrologie şi domeniile înrudite. Astrologia nu este neputincioasă 

în a ajuta pe cineva să se înţeleagă. În astrologia umanistă, cea de-a noua Casă este văzută ca 

un test al propriei semnificaţii. Aici o persoană poate afla despre unicitatea ei şi despre 

relaţiile cu marea familie a omenirii. Acest proces de învăţare va aduce perspective asupra 

nevoii de asumare a responsabilităţilor şi există şi alte principii importante în afara sferei de 

influenţă a unei persoane. Poate că veţi face o călătorie lungă în timpul acestei faze. Aceasta 

ar fi o recompensă frumoasă pentru  dumneavoastră pentru că sunteţi receptivă la impulsurile 

aparţinând altor culturi. 

 

01.08.2009 -  

din data de 01.08.2009 până în data de: 01.08.2010 

 

   Pluto în tranzit prin Casa a şaptea 

 

 Cea de-a şaptea Casă, este Casa relaţiilor. Astrologia clasică presupune faptul că 

asemănările şi diferenţele sunt testate aici. Pluto va provoca agitaţie în toate relaţiile 

dumneavoastră, mai ales dacă formează aspecte cu alte Planete. Probabil că aveţi tendinţa de 

a-i controla pe ceilalţi, iar dacă este aşa s-ar putea ca într-o zi să fiţi nevoita să vă puneţi 

întrebarea dacă sunteţi dispusă să mergeţi înainte fără sprijinul celorlalţi. Relaţiile cărora le 

lipseşte o bază stabilă se pot strica imediat, iar celelalte se pot întări. Secretul este ca ambele 

părţi să formeze o relaţie la care să poată avea acces şi la care să se poată raporta. La sfârşitul, 

acestei tranziţii trebuie să fi învăţat despre cooperare. 

 

14.08.2009 -  

din data de 14.08.2009 până în data de: 30.08.2009 

 

   Venus în tranzit prin Casa a doua 

 

 În timpul acestei perioade, afacerile financiare nu ar trebui să fie neglijate, ci ar trebui 

să acordaţi atenţie modului în care vă folosiţi resursele de energie. Casa lui Venus este cea de-

a doua Casă, pentru că este legată de Taur, cel de-al doilea semn al horoscopului. Dacă se vor 

ivi ocazii care să vă îmbunătăţească securitatea financiară, care vor fi probabil legate 

farmecului dumneavoastră, faceţi un efort pentru a rezista tentaţiilor unei vieţi de  lux, chiar 

dacă vă gândiţi la unele lucruri pe care v-ar plăcea să le aveţi.  

 

 Pentru a renunţa în faţa tuturor tentaţiilor, ar trebui să câştigaţi la loterie. Dacă păstraţi 

acest lucru în minte şi dacă sistemul dumneavoastră conţine o relaţie binevoitore, veţi putea 

trece de această fază fără a fi confruntata cu stresul. 

 

20.08.2009 - Soarele în tranzit în Casa ta a patra 

din data de 20.08.2009 până în data de: 22.09.2009 

  

 În această perioadă, vă veţi îndrepta atenţia către familia dumneavoastră şi vă veţi 

investi energia în relaţii personale. Căminul va avea mai mult înţeles pentru dumneavoastră. 

Vreţi ca totul să meargă uşor şi sunteţi pregătită să depuneţi efort pentru aceasta. Redecoraţi-
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vă apartamentul sau chemaţi părinţii în vizită, pentru că acest lucru va avea un efect pozitiv 

asupra dumneavoastră. Accentul asupra armoniei şi liberei exprimări, vă va umple cercul de 

prieteni cu relaţii pozitive. Chiar dacă nu puteţi trece cu vederea obligaţiile de zi cu zi, 

acordaţi mai multă atenţie vieţii spirituale şi propriei persoane. Scopul dumneavoastră este 

stabilitatea emoţională, iar pentru a o dobândi trebuie să vă dedicaţi oamenilor şi subiectelor 

în care aveţi încredere. Dacă simţiţi dorinţa de a crea, mergeţi înainte şi urmaţi-o pentru că va 

merita. 

 

20.08.2009 -  

din data de 20.08.2009 până în data de: 19.09.2009 

 

   Marte în tranzit în prima Casa a ta 

 

 Această perioadă începe odată cu traversarea Ascendentului. Va veţi simţi reîntinerită 

astfel încât îi veţi fascina pe cei din jurul dumneavoastră, lucru ce vi se pare ciudat. Folosiţi 

această tranziţie pentru a începe noi proiecte pe care să le puteţi conduce fără ajutorul altora. 

Acesta nu este cel mai potrivit timp pentru a vă îngrijora de interesele altuia. Dacă trebuie să 

vă ascultaţi şeful sau să fiţi mai atentă cu partenerul, nu veţi putea evita să nu va implicaţi 

pentru că, de obicei, vreţi să acordaţi substanţă ideii dumneavoastră.  

 

 Găsirea unei motivaţii nu va fi uşoară. Ar fi cel mai bine dacă egocentrismul 

dumneavoastră ar putea include şi opere de caritate. 

 

25.08.2009 -  

din data de 25.08.2009 până în data de: 20.09.2009 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a cincea 

 

 Cea de-a cincea Casă subliniază creativitatea iar Mercur va oferi calităţi de 

conducător. Pentru că sunteţi foarte relaxată, chiar şi jucăuşă, veţi fi în stare să vă exprimaţi 

gândurile şi punctele de vedere. Dacă aveţi copii, vă veţi apropia de ei în această perioadă. 

Acesta este şi un moment potrivit pentru distracţii intelectuale. Luaţi-vă timp pentru a vă 

implica într-o discuţie sănătoasă sau pentru a savura o carte bună. 

 

 Mai ales cu privire la relaţia fizică, sunteţi în postura de a dezvolta o porţie bună de 

farmec. Dacă aveţi talent în această zonă, încercaţi să nu exageraţi. 

 

30.08.2009 -  

din data de 30.08.2009 până în data de: 18.09.2009 

 

   Venus în tranzit prin Casa a treia 

 

 În această fază, vecinii, rudele şi cunoştinţele vor juca un rol deosebit de important. Vă 

face mare plăcere să discutaţi cu ei, sau doar să vă distraţi împreună. Poate că veţi plănui o 

ieşire cu fraţii şi surorile, sau veţi da o petrecere cu vecinii. În amândouă cazurile, vă veţi 

simţi bine. Cu prietenii sunteţi foarte deschisă, iar uneori rămâneţi uimită de cât de 

fermecătoare puteţi fi în cadrul unei conversaţii. Acum este momentul de a le arăta oamenilor 

cât de mult însemnaţi unul pentru celălalt. Ar trebui să primiţi un răspuns potrivit. De 

asemenea, Venus  din cea de-a treia Casă susţine ieşirile interesante şi scurte. Dacă aţi visat 
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întotdeauna să vă duceţi un prieten în Veneţia, faceţi acest lucru fără să transformaţi totul într-

un spectacol. 

 

18.09.2009 -  

din data de 18.09.2009 până în data de: 14.10.2009 

 

   Venus în tranzit prin Casa a patra 

 

 Când Venus se mută prin cea de-a patra Casă, vă veţi simţi cel mai bine cu oamenii 

care vă sunt cei mai apropiati. Vă veţi concentra atenţia asupra înfrumuseţării casei sau în 

petrecerea unor ore liniştite pe canapea. Dacă aveţi grijă de oaspeţi, vor complimenta cu 

siguranţă decorul casei dumneavoastră pe care l-aţi realizat cu multă dragoste. Dacă nu aţi mai 

auzit de părinţii dumneavoastră de mult timp, acum este clipa să-i invitaţi în vizită. Cu 

siguranţă va fi o atmosferă plăcută şi relaxată. La fel ca şi în cazul altor aspecte tranzitate de 

Venus, trebuie să fiţi atentă să nu fiţi nevoită să vă restrângeţi bugetul. 

 

19.09.2009 -  

din data de 19.09.2009 până în data de: 24.10.2009 

 

   Marte în tranzit în Casa ta a doua 

 

 Această perioadă este potrivită pentru a vă folosi energia în afaceri şi activităţi 

financiare, de preferat, împreună cu mai mulţi oameni. Aţi putea avea probleme dacă acţionaţi 

egoist, încercând să vă impuneţi cu orice preţ. În plus, este posibil să simţiţi nevoia de a avea 

lucruri pe care nu vi le puteţi permite. Cea de-a doua Casă nu priveşte doar valorile materiale, 

ci şi idealurile şi s-ar putea ajunge la confruntări în această zonă. Controlaţi-vă şi nu 

reacţionaţi exagerat pentru că aţi putea să fiţi nevoită să faceţi faţă unor consecinţe de care 

încă nu sunteţi conştientă. În timpul acestei tranziţii, trebuie să vă folosiţi bine energiile 

pentru că lăcomia şi invidia faţă de oamenii care au mai mult ar putea conduce la un dezastru. 

 

20.09.2009 -  

din data de 20.09.2009 până în data de: 09.10.2009 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a patra 

 

 În această perioadă de timp veţi deveni tot mai conştienta de nevoia dumneavoastră  de 

stabilitate spirituală şi sentimentală. Dacă retrageţi câte ceva din experienţele dumneavoastră 

de zi cu zi, nu veţi ieşi în pierdere. Viaţa din căminul dumneavoastră va primi o atenţie 

deosebită în această fază, dar nu ezitaţi să vă manifestaţi observaţiile de la distanţă, pentru că 

nu vă va face nici un rău. Dacă trăiţi împreună cu familia, veţi putea face planuri eficiente sau 

veţi putea vorbi despre lucruri ce s-au întâmplat şi care au provocate tensiuni sau emoţii 

puternice. Cea de-a patra casă este asociată cu zodia Rac, ceea ce înseamnă că aţi putea începe 

să săpaţi în trecut şi să vă urmaţi unele visuri. Nu există nici un motiv pentru a vă nega aceste 

experienţe, atât timp cât rămâneţi cu picioarele pe pământ. 
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22.09.2009 -  

din data de 22.09.2009 până în data de: 05.11.2009 

 

   Soarele în tranzit în Casa ta a cincea 

 

 Cea de a cincea Casă, este căminul Soarelui, aşa că această tranziţie nu va trece 

neobservată. Aveţi multă energie şi capacitatea de a vă exprima creativ, reuşind să vă 

percepeţi personalitatea mai intens. Probabil că luaţi totul foarte în serios, dar cedaţi 

instinctului de a vă juca, motiv pentru care vă înţelegeţi  bine cu copiii. Oamenii vor fi atraşi 

de puterea şi personalitatea dumneavoastră. Acest lucru ar putea conduce la aventuri 

romantice şi distracţie. 

 

 Trebuie să vă distraţi, dar nu uitaţi că sunt şi alte lucruri importante în viaţă. Dacă 

ţineţi cont de acest lucru, puteţi să scăpaţi de unele probleme în timpul acestei faze, care ar 

trebui să ţină aproximativ 30 de zile, în funcţie de mărimea Casei. 

 

09.10.2009 -  

din data de 09.10.2009 până în data de: 05.11.2009 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a cincea 

 

 Cea de-a cincea Casă subliniază creativitatea iar Mercur va oferi calităţi de 

conducător. Pentru că sunteţi foarte relaxată, chiar şi jucăuşă, veţi fi în stare să vă exprimaţi 

gândurile şi punctele de vedere. Dacă aveţi copii, vă veţi apropia de ei în această perioadă. 

Acesta este şi un moment potrivit pentru distracţii intelectuale. Luaţi-vă timp pentru a vă 

implica într-o discuţie sănătoasă sau pentru a savura o carte bună. 

 

 Mai ales cu privire la relaţia fizică, sunteţi în postura de a dezvolta o porţie bună de 

farmec. Dacă aveţi talent în această zonă, încercaţi să nu exageraţi. 

 

14.10.2009 -  

din data de 14.10.2009 până în data de: 18.11.2009 

 

   Venus în tranzit prin Casa a cincea 

 

 Aici Venus este în Casa zodiei Leu. Vreţi să vă bucuraţi de lucrurile mai fine din viaţă, 

şi să puneţi accentul pe frumuseţe, artă şi distracţie. Poate că impulsurile dumneavoastră 

bruşte de a merge la teatru sau la un concert, vor face să vă descoperiţi propria creativitate. 

Fiţi atentă să nu neglijaţi cerinţele vieţii de zi cu zi şi să nu vă deveniţi prea leneşă. Aţi putea 

pur şi simplu să vă luaţi o  vacanţă şi să petreceţi timpul distrându-vă sau lenevind. Această 

fază favorizează activităţile artistice şi creative. Interacţiunea cu copiii ar putea deveni 

interesantă, pentru că aveţi capacitatea de a înţelege ce simt aceştia. Nu vă place să fiţi forţată 

să faceţi anumite lucruri şi refuzaţi să luaţi viaţa în serios. Venus în cea de-a cincea Casă 

încurajează implicarea într-o nouă relaţie romantică sau în trăirea actualei relaţii cu mai mult 

entuziasm. 
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14.10.2009 -  

din data de 14.10.2009 până în data de: 11.05.2010 

 

   Saturn în tranzit în Casa ta a cincea 

 

 În această perioadă, părţile mai complexe ale personalităţii dumneavoastră se vor 

asigura că nu veţi pierde contactul ce realitatea. În mod tradiţional, cea de-a cincea Casă 

reprezintă recrearea, deşi influenţa lui Saturn ar putea schimba acest lucru. S-ar putea să fie 

nevoie să renunţaţi la modul dumneavoastră preferat de a vă petrece timpul şi ar putea apărea 

probleme care vor trebui rezolvate înainte, pentru ca viaţa să fie fericită. Cea de-a cincea Casă 

subliniază tot ce aparţine copiilor. Dacă aveţi copii aţi putea avea probleme sub forma 

conflictului de generaţii. Pregătiţi-vă să vă descurcaţi fără unele din lucrurile plăcute cu care 

sunteţi obişnuită. Acest lucru vă va face să găsiţi o formă potrivită de exprimare care să se 

întindă pe o perioadă mai multă de timp. 

 

24.10.2009 -  

din data de 24.10.2009 până în data de: 17.02.2010 

 

   Marte în tranzit în Casa ta a treia 

 

 Cea de-a treia Casa, asociată cu Mercur, priveşte orice tip de comunicare. Simţiţi 

nevoia de a discuta şi de a argumenta cu multă lume. Mai ales fraţii, surorile sau alţi oameni 

apropiaţi pot face obiectul discuţiilor dumneavoastră. Odată ce aţi realizat acest lucru puteţi 

adapta situaţia şi folosi această tranziţie pentru a iniţia proiecte în vecinătate. Este întotdeauna 

mai bine să va folosiţi energia constructiv decât să o irosiţi în certuri inutile, deşi conflictele 

pot fi văzute pozitiv odată ce au fost lămurite. Această tranziţie cere o minte activă care 

aşteaptă să fie canalizată în direcţia cea bună. 

 

05.11.2009 -  

din data de 05.11.2009 până în data de: 18.12.2009 

 

   Soarele în tranzit în Casa ta a şasea 

 

 Conform astrologiei umaniste, cea de-a şasea Casă este preocupată de provocarea 

„purităţii”. Se pune întrebarea dacă vă îndepliniţi obligaţiile de bună voie şi dacă sunteţi 

pregătită să vă asumaţi responsabilităţi. După tranziţia fără probleme din cea de-a cincea 

Casă, Soarele vă va prezenta provocarea de a avea grijă de obligaţiile dumneavoastră şi de a 

face faţă consecinţelor propriilor acţiuni. Acum aveţi ocazia de a recunoaşte înţelesul muncii 

dumneavoastră şi de a face faţă în mod raţional provocărilor de zi cu zi. Dacă nu sunteţi în 

regulă cu dumneavoastră şi încercaţi să evitaţi obligaţiile, refuzând ajutor din partea celorlalţi, 

s-ar putea ca acest lucru să nu fie trecut cu vederea şi să se manifeste printr-o boală. Poate că 

aveţi conflicte la serviciu, deşi ar trebui să aveţi destulă energie pentru a-i convinge pe ceilalţi 

asupra punctului dumneavoastră de vedere, pentru că această tranziţie ar trebui să vă ofere 

claritate mintală. 

 

05.11.2009 -  

din data de 05.11.2009 până în data de: 03.12.2009 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a şasea 
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 O tranziţie prin cea de-a şasea Casă atinge în mod necesar două domenii, şi anume 

munca şi sănătatea. Cea de-a şasea Casă este legată de semnul zodiei Fecioară şi de planeta 

Mercur, ceea ce vă face să vă simţiţi în siguranţă aici. Faza este foarte potrivită pentru a aduce 

energie provocărilor profesionale, unde o atenţie deosebită trebuie acordată detaliilor. Fiţi 

atentă să nu vă supraîncărcaţi până la punctul în care veţi avea de suferit. Se poate să vi se 

pară greu să menţineţi tot ceea ce aţi dobândit de-a lungul acestei perioade. Dacă aveţi grijă de 

acest lucru şi aveţi răbdare cu oamenii care nu pot ţine ritmul cu realizările dumneavoastră, nu 

va exista nici un motiv pentru a avea probleme cu sănătatea. 

 

18.11.2009 -  

din data de 18.11.2009 până în data de: 23.12.2009 

 

   Venus în tranzit prin Casa a şasea 

 

 Cea de-a şasea Casă nu este chiar locul în care Venus se simte ca acasă. Aici se pune 

accentul pe tot ce are de-a face cu munca şi responsabilitatea. Nu prea există loc de distracţie 

în această perioadă. Odată ce aţi înţeles acest lucru, puteţi începe să folosiţi timpul pentru a 

aduce creativitate la locul de muncă, pe care încercaţi să-l înfrumuseţaţi. Ar trebui să puteţi 

vorbi deschis cu acei oameni cărora aveţi să le spuneţi ceva, poate unor colegi ce vor deveni 

prieteni. Cel mai probabil este că sunteţi la fel de populară cu şefii ca şi cu colegii, pentru că 

daţi naştere unei atmosfere relaxate şi încurajatoare. Dacă sunt probleme la birou, puteţi conta 

pe farmecul dumneavoastră pentru a le îndepărta. În funcţie de cererea pe care o aveţi sau nu, 

aţi putea primi o creştere de salariu. 

 

03.12.2009 -  

din data de 03.12.2009 până în data de: 17.12.2009 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a şaptea 

 

 În această perioadă, vă puteţi găsi în mijlocul unui schimb intelectual stimulant cu 

partenerul, lucru ce nu trebuie să fie neapărat bazat pe un conflict. Acest lucru poate fi 

provocat de un proiect interesant, despre care vă face plăcere să discutaţi. Deşi certurile pot fi 

rezolvate constructiv, nu vă permiteţi să pierdeţi din vedere rezultatele lor. Această perioadă 

va aduce claritate în conjuncţie, cu o reevaluare realistă a interacţiunii dintre oameni, motiv 

pentru care este recomandat să începeţi orice tip de colaborare în acord cu înţelegerile 

contractuale. 

 

17.12.2009 -  

din data de 17.12.2009 până în data de: 05.01.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a opta 

 

 Acest aspect ar trebui să vă permită să câştigaţi noi perspective în privinţa psihicului 

dumneavoastră. Vreţi să intraţi în contact cu dumneavoastră şi sunteţi în poziţia de a vedea şi 

de a înţelege profunzimile fiinţei dumneavoastră. Casa a opta este văzută ca şi Casa „clasică a 

morţii” şi este asociată cu semnul Scorpionului. Poate că aţi ajuns să realizaţi ciclurile eterne 

ale vieţii şi ale morţii. Acestea ar putea privi un concept învechit, care ar trebui să fie revizuit. 

Planeta Pluto este acasă în zodia Scorpion, motiv pentru care probabil că vă este uşor să 

renunţaţi la ideile învechite. Chiar dacă această perioadă poate fi foarte intensă, păstraţi 
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legătura cu realitatea. Tranziţia lui Mercur nu aduce schimbare, dar deschide uşile confruntării 

intelectuale. 

 

 Cea de-a opta Casă priveşte şi împărtăşirea resurselor. Această perioadă ar putea aduce 

negocieri asupra proprietăţii comune. 

 

18.12.2009 -  

din data de 18.12.2009 până în data de: 06.01.2010 

 

   Soarele în tranzit în Casa ta a şaptea 

 

 Această Casă este preocupată de reciprocitatea comună şi socială. În timpul acestei 

tranziţii, relaţiile dumneavoastră vor ocupa locul principal, mai ales relaţia cu sexul opus. O 

relaţie deja existentă ar putea deveni mai importantă pentru dumneavoastră sau aţi putea 

începe o nouă relaţie. Este momentul să vă reconsideraţi atitudinea faţă de alţii şi să vă 

reîmprospătaţi relaţia. Dacă sunteţi conştientă de dependenţa dumneavoastră constantă de 

cooperare din partea celorlalţi, sunteţi capabilă să apreciaţi situaţia. Rolul dumneavoastră în 

comunitate va deveni mai conştient, motiv pentru care veţi reuşi să aplanaţi conflictele dintre 

alte persoane.  

 

 Intensificaţi acele legături care au fost importante pentru dumneavoastră în trecut. 

Dacă trebuie să participaţi la negocieri, această tranziţie va contribui la succesul lor. 

 

23.12.2009 -  

din data de 23.12.2009 până în data de: 07.01.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a şasea 

 

 Cea de-a şaptea Casă este asociată cu semnul Fecioarei şi planeta Venus. Relaţiile 

umane vor fi accentuate, mai ales cele cu sexul opus. Acum vă va fi uşor să recunoaşteţi 

nevoile altor oameni şi să trăiţi în armonie cu aceştia. Stiţi cât de important este să vă ascultaţi 

pe dumneavoastră, să trageţi concluziile potrivite, lucru ce nu este deloc dificil. 

 

 Poate că este momentul să faceţi pace cu cineva cu care aţi avut probleme în trecut. 

Dacă sunteţi singură şi nu vă doriţi să renunţaţi la stilul dumneavoastră de viaţă, trebuie să 

aveţi grijă să nu vă îndrăgostiţi în timpul fazei, pentru că această tranziţie este favorabilă 

noilor relaţii. 

 

02.01.2010 -  

din data de 02.01.2010 până în data de: 26.05.2010 

 

   Jupiter în tranzit în Casa ta a zecea 

 

 În această fază, vă veţi examina planurile privind cariera. Pentru că sunteţi preocupată 

de modul în care vă văd ceilalţi, sunteţi îngrijorată asupra celei mai bune modalităţi de a 

îndeplini responsabilităţile lor. Orice veţi face, veţi da înţeles acelui lucru, şi este posibil să vă 

implicaţi în politică.  Probabil că şeful dumneavoastră a observat că sunteţi de încredere, că vă 

luaţi responsabilităţile în serios şi că vă place să lucraţi. Probabil că veţi fi răsplătită cu o 

promovare sau cu o creştere de salariu. În timpul acestei tranziţii, puteţi adopta o poziţie 

hotărâtă, pentru că v-aţi gândit îndeajuns de mult pentru a elimina pericolul ca ceilalţi să nu vă 



Astrograma previzionară – 1 an – pentru Popescu Maria 

Pag. 16 

ia în serios. Este posibil să vă îmbunătăţiţi relaţia cu tatăl dumneavoastră, în cazul în care aţi 

avut probleme. 

 

05.01.2010 -  

din data de 05.01.2010 până în data de: 30.01.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a şaptea 

 

 În această perioadă, vă puteţi găsi în mijlocul unui schimb intelectual stimulant cu 

partenerul, lucru ce nu trebuie să fie neapărat bazat pe un conflict. Acest lucru poate fi 

provocat de un proiect interesant, despre care vă face plăcere să discutaţi. Deşi certurile pot fi 

rezolvate constructiv, nu vă permiteţi să pierdeţi din vedere rezultatele lor. Această perioadă 

va aduce claritate în conjuncţie, cu o reevaluare realistă a interacţiunii dintre oameni, motiv 

pentru care este recomandat să începeţi orice tip de colaborare în acord cu înţelegerile 

contractuale. 

 

06.01.2010 -  

din data de 06.01.2010 până în data de: 24.01.2010 

 

   Soarele în tranzit în Casa ta a opta 

 

 Cea de-a opta Casă este asociată cu zodia Scorpionului. În această fază, veţi pătrunde 

mai adânc în conştiinţa dumneavoastră şi vă veţi dedica mai mult vieţii spirituale. Chiar dacă 

obligaţiile zilnice vă împiedică să vă luaţi timp pentru dumneavoastră, ar trebui să căutaţi acea 

motivaţie care să vă permită să găsiţi echilibrul între propriile nevoi şi ale celor din jurul 

dumneavoastră. Acele trăsături de caracter care vă displac vor ieşi la suprafaţă. Nu încercaţi 

să le înăbuşiţi, ci învăţaţi să le acceptaţi ca parte a fiinţei dumneavoastră. Când veţi reuşi să 

faceţi acest lucru veţi reuşi să ajungeţi la starea de armonie interioară. 

 

07.01.2010 -  

din data de 07.01.2010 până în data de: 22.01.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a opta 

 

 Această tranziţie arată în cel mai clar moment partea sexuală a planetei Venus, aflată 

aici în casa zodiei Scorpion. Probabil că vă veţi intensifica relaţia fizică şi veţi găsi plăcere în 

acest tip de apropiere. Aţi putea să trăiţi noi experienţe din joacă, care vor lăsa o impresie de 

lungă durată asupra dumneavoastră. Oricum, există pericolul unui exces, de care nu vă va fi 

uşor să vă eliberaţi. Încercaţi să rămâneţi cu picioarele pe pământ, în ciuda pasiunii pe care o 

simţiţi. 

 

 În sens clasic, cea de-a opta Casă este dedicată resurselor altor oameni, astfel încât ar 

putea fi folositor pentru eforturile dumneavoastră să dobândiţi credit sau să ajungeţi la o 

înţelegere financiară, pentru care aţi lucrat de foarte multă vreme. 
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22.01.2010 -  

din data de 22.01.2010 până în data de: 09.02.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a noua 

 

 Timpul acestei tranziţii este deosebit de potrivit pentru o călătorie la lungă distanţă, 

pentru a vizita culturi străine ce vă vor mări orizontul. Sunteţi deschisă faţă de noul mod de 

gândire şi vă place să vă dedicaţi întrebărilor existenţialiste, fără a deveni prea serioasă. 

Aspectele culturale sunt deosebit de interesante pentru dumneavoastră. Poate că sunteţi 

interesată de istoria artei, religii mai puţin cunoscute  sau întrebări cu privire la credinţă. 

Interesul dumneavoastră este foarte sincer, lucru pe care oricine îl poate observa; de asemenea 

explicaţiile dumneavoastră sunt plăcute şi uşor de ascultat. 

 

 Probabil că puteţi scotoci fundalul şi fundamentele astrologiei foarte rapid. Cu un 

interes mare pentru folosirea intelectului dumneavoastră superior, toate eforturile 

dumneavoastră în această privinţă vor fi productive. 

 

24.01.2010 -  

din data de 24.01.2010 până în data de: 16.02.2010 

 

   Soarele în tranzit în Casa ta a noua 

 

 Aproape oricine a avut emoţii neplăcute care pur şi simplu nu dispar, dar discuţiile cu 

alţi oameni vă vor confirma rapid faptul că este un lucru natural. Zodia Săgetătorului este 

semnul legat de cea de-a noua Casă, iar Jupiter este semnul legat de ea. Este timpul să vă 

destindeţi pe toate planurile, pentru că este momentul favorabil pentru a învăţa ceva nou. O 

călătorie v-ar face foarte bine, iar un seminar sau nişte cursuri educative ar putea pune 

lucrurile în mişcare. Probabil că veţi întâlni oameni noi care vin de foarte departe şi care vă 

vor oferi noi perspective în culturile străine.  

 

 La un alt nivel un test al propriei semnificaţii, va apărea în cea de a noua Casă. 

Experienţele exterioare vă vor permite să vă vedeţi rolul în lume, într-un context mai larg, şi 

să vă redefiniţi. Poate că sunteţi interesată să aflaţi mai multe despre astrologie. Mergeţi 

înainte. Această fază favorabilă vă va sprijini eforturile. 

 

30.01.2010 -  

din data de 30.01.2010 până în data de: 13.02.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a opta 

 

 Acest aspect ar trebui să vă permită să câştigaţi noi perspective în privinţa psihicului 

dumneavoastră. Vreţi să intraţi în contact cu dumneavoastră şi sunteţi în poziţia de a vedea şi 

de a înţelege profunzimile fiinţei dumneavoastră. Casa a opta este văzută ca şi Casa „clasică a 

morţii” şi este asociată cu semnul Scorpionului. Poate că aţi ajuns să realizaţi ciclurile eterne 

ale vieţii şi ale morţii. Acestea ar putea privi un concept învechit, care ar trebui să fie revizuit. 

Planeta Pluto este acasă în zodia Scorpion, motiv pentru care probabil că vă este uşor să 

renunţaţi la ideile învechite. Chiar dacă această perioadă poate fi foarte intensă, păstraţi 

legătura cu realitatea. Tranziţia lui Mercur nu aduce schimbare, dar deschide uşile confruntării 

intelectuale. 
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 Cea de-a opta Casă priveşte şi împărtăşirea resurselor. Această perioadă ar putea aduce 

negocieri asupra proprietăţii comune. 

 

09.02.2010 -  

din data de 09.02.2010 până în data de: 07.03.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a zecea 

 

 Această tranziţie ar putea aduce oameni şi situaţii care sunt de o mare importanţă 

pentru avansarea dumneavoastră profesională. Cariera dumneavoastră, dacă aceasta vă este 

ambiţia, va avea de câştigat pentru că şeful dumneavoastră vă va vedea într-o lumină mai 

blândă. O creştere de salariu sau o promovare nu sunt complet în afara discuţiei. Oamenii 

apreciază eforturile dumneavoastră de a crea armonie iar strălucirea dumneavoastră îi atrage 

pe ceilalţi. Nu vă este greu să lăsaţi o impresie pozitivă chiar şi asupra unui grup mare de 

persoane şi să vă purtati conform aşteptărilor la orice eveniment. 

 

 La un alt nivel, v-aţi putea îmbunătăţi sau intensifica relaţia cu părinţii. Poate că v-aţi 

putea vizita sau ieşi împreună. În orice caz, ar trebui să existe o atmosferă iubitoare în care 

oricine se poate distra. 

 

13.02.2010 -  

din data de 13.02.2010 până în data de: 28.02.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a noua 

 

 Cea de-a noua Casă este Casa lui Jupiter, dar Saturn se simte ca acasă aici. Vă puteţi 

îmbarca pentru o călătorie lungă, ce vă va da ocazia de a face schimb de idei cu oameni din 

culturi străine. Timpul este deosebit de potrivit pentru noi experienţe şi introspecţie. Sunteţi 

deschisă faţă de orice lucru nou, fie că este un nou domeniu de studiu, un curs educativ sau 

unul de astrologie. Indiferent de ceea ce vă interesează pentru moment, luaţi-vă timp chiar 

dacă trece de limitele acestei tranziţii. 

 

 Dacă v-aţi gândit vreodată la moduri alternative de a trăi, nu ezitaţi să aflaţi mai multe 

despre ele. Permiteţi-vă să adoptaţi o atitudine filosofică asupra propriilor afaceri. 

 

16.02.2010 -  

din data de 16.02.2010 până în data de: 20.03.2010 

 

   Soarele în tranzit în Casa ta a zecea 

 

 În cea de a zecea Casă subiectul este reprezentat de provocarea de a vă defini poziţia 

în viaţă. Aceasta include atât profesia cât şi statutul social, ca şi toate activităţile care 

contribuie la formarea caracterului. Poate fi foarte important să vă regândiţi scopurile şi să 

vedeţi cât aţi realizat până acum. Legătura dintre Capricorn şi cea de a zecea Casă, ar trebui să 

evidenţieze calităţile lui Saturn, motiv pentru care vă luaţi responsabilităţile în serios şi nu 

aveţi probleme, dacă lipsiţi de la activităţi recreative. Ar trebui să încercaţi să vă vedeţi rolul 

mai realist şi într-un sistem mai larg. În acest moment, cea mai importantă sarcină este să vă 

găsiţi calităţile şi slăbiciunile şi să le exploraţi. 
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17.02.2010 -  

din data de 17.02.2010 până în data de: 04.04.2010 

 

   Marte în tranzit în Casa ta a doua 

 

 Această perioadă este potrivită pentru a vă folosi energia în afaceri şi activităţi 

financiare, de preferat, împreună cu mai mulţi oameni. Aţi putea avea probleme dacă acţionaţi 

egoist, încercând să vă impuneţi cu orice preţ. În plus, este posibil să simţiţi nevoia de a avea 

lucruri pe care nu vi le puteţi permite. Cea de-a doua Casă nu priveşte doar valorile materiale, 

ci şi idealurile şi s-ar putea ajunge la confruntări în această zonă. Controlaţi-vă şi nu 

reacţionaţi exagerat pentru că aţi putea să fiţi nevoită să faceţi faţă unor consecinţe de care 

încă nu sunteţi conştientă. În timpul acestei tranziţii, trebuie să vă folosiţi bine energiile 

pentru că lăcomia şi invidia faţă de oamenii care au mai mult ar putea conduce la un dezastru. 

 

20.02.2010 -  

din data de 20.02.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

   Neptun în tranzit în Casa  a zecea 

 

 Această fază a dezvoltării dumneavoastră priveşte orientarea profesională şi 

comportamentul în public. Probabil că vă este greu să fiţi consecventă în urmărirea aceleiaşi 

cărări şi scopuri. Ca întotdeauna când Neptun este implicat, trebuie ca mai întâi să aflaţi ce 

puteţi dobândi în circumstanţele date şi să separaţi visurile de scopurile realiste. Desigur, acest 

lucru nu înseamnă o condamnare a visurilor, pentru că trebuie să vă permiteţi să faceţi acest 

lucru din când în când, dar în Casa lui Saturn deciziile sunt luate pe baza raţiunii, iar acesta nu 

este stilul lui Neptun. Poate că vă veţi implica în a-i ajuta pe alţii să-şi revină pe picioarele lor 

sau aţi găsit o activitate mai sensibilă. În orice caz, veţi înţelege adevărata semnificaţie a 

muncii dumneavoastră iar aceasta vă va ajuta să duceţi o viaţă împlinită. 

 

28.02.2010 -  

din data de 28.02.2010 până în data de: 17.03.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a zecea 

 

 Aici va trebui să vă gândiţi la poziţia dumneavoastră în societate. Vă planificaţi cariera 

şi sunteţi într-o poziţie în care vă reconsideraţi ambiţiile şi eventual faceţi unele schimbări. 

Ocaziile frecvente pentru o lună de pregătire intensă pot fi foarte folositoare dacă profitaţi de 

pe urma lor. Când se iveşte ceva de acest gen, nu ezitaţi să vă înscrieţi voluntar. Si pregătirea 

pentru examene este sub o stea favorabilă, pentru că vă puteţi exprima gândurile în mod 

structurat, clar şi nu vă este frică să vorbiţi în faţa publicului. 

 

07.03.2010 -  

din data de 07.03.2010 până în data de: 11.04.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a unsprezecea 

 

 Căutaţi distracţie şi activităţi relaxante, care trec dincolo de familie şi muncă. Vreţi să 

vă bucuraţi de viaţă împreună cu prietenii şi sunteţi gata să vă alăturaţi unui grup sau să faceţi 

compromisurile necesare. Noi activităţi recreative şi contacte sunt pregătite, aşa că vă puteţi 

aştepta să câştigaţi prieteni în timpul acestei perioade. Poate că vă veţi găsi chiar partenerul. 
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Emanaţi căldură şi farmec, iar acestea două vă fac un oaspete deosebit. Dacă există vreun 

conflict în împrejurimile dumneavoastră, sunteţi capabilă să negociaţi pentru că puteţi înţelege 

ambele părţi. Abilitatea de a recunoaşte cum vă puteţi servi cel mai bine comunitatea vă face 

să vă simţiţi foarte bine. 

 

17.03.2010 -  

din data de 17.03.2010 până în data de: 16.04.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a unsprezecea 

 

 Cea de-a unsprezecea Casă este în mod tradiţional un loc pentru grupuri. Mercur 

favorizează confruntările despre condiţiile zilnice de lucru şi activităţile din timpul liber. 

Pentru ce lucraţi? Cu cine vă petreceţi timpul? Sunteţi mulţumită de prietenii dumneavoastră? 

Acest gen de întrebări ar trebui accentuate, pentru că aceasta este vremea potrivită pentru a 

primi răspunsuri. Căutările dumneavoastră în această zonă pot fi sprijinite de schimbul cu 

oamenii pe care îi alegeţi pentru a vă petrece timpul, pentru că aceştia vă vor face să vă simţiţi 

confortabil. Este important să faceţi lucruri împreună cu ceilalţi, să ieşiţi şi să întâlniţi oameni. 

Dezvoltarea prieteniilor depinde de dorinţa dumneavoastră, pentru că Mercur nu are nimic de-

a face cu acest lucru. 

 

20.03.2010 -  

din data de 20.03.2010 până în data de: 03.05.2010 

 

   Soarele în tranzit în Casa ta a unsprezecea 

 

 Cea de a unsprezecea Casă, este legată de tot ce ţine de carieră şi de viaţa de cămin, 

care este deosebit de importantă pentru dumneavoastră. Mai ales grupurile pe care le vedeţi 

zilnic şi cu care vă petreceţi timpul liber. Vă veţi face noi prieteni şi vă veţi vedea vechii 

prieteni în mod diferit. Aceasta vă va ajuta să recunoaşteţi, care sunt cele mai importante 

valori pentru dumneavoastră şi să vedeţi cât de multe lucruri aveţi în comun cu prietenii 

dumneavoastră. 

 

 Este Casa zodiei Vărsător şi a planetei Uranus. Transformări bruşte pot apărea în 

legătură cu cauzele abstracte şi noi proiecte de grup v-ar putea trezi interesul. Ar trebui să 

folosiţi această perioadă pentru a vă analiza comportamentul anterior şi pentru a iniţia 

schimbări în viitor. Gândiţi-vă ce aţi putea face pentru comunitate. 

 

04.04.2010 -  

din data de 04.04.2010 până în data de: 01.06.2010 

 

   Marte în tranzit în Casa ta a treia 

 

 Cea de-a treia Casa, asociată cu Mercur, priveşte orice tip de comunicare. Simţiţi 

nevoia de a discuta şi de a argumenta cu multă lume. Mai ales fraţii, surorile sau alţi oameni 

apropiaţi pot face obiectul discuţiilor dumneavoastră. Odată ce aţi realizat acest lucru puteţi 

adapta situaţia şi folosi această tranziţie pentru a iniţia proiecte în vecinătate. Este întotdeauna 

mai bine să va folosiţi energia constructiv decât să o irosiţi în certuri inutile, deşi conflictele 

pot fi văzute pozitiv odată ce au fost lămurite. Această tranziţie cere o minte activă care 

aşteaptă să fie canalizată în direcţia cea bună. 
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11.04.2010 -  

din data de 11.04.2010 până în data de: 17.05.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a douăsprezecea 

 

 Această tranziţie v-ar putea face să simţiţi nevoia de a-i sprijini pe cei care suferă. 

Probabil că veţi ajunge chiar şi la sacrificiu de sine, dar înainte de a face declaraţii de această 

natură, trebuie sa luaţi în considerare şi alţi factori ai horoscopului. În acest caz este necesar 

să încercaţi să judecati corect, să oferiţi ajutor, sau este posibil să descoperiţi că sunteţi 

folosită. Venus în Casa lui Neptun ridică visuri despre salvarea altruistă a unor suflete 

pierdute, dar nu trebuie să aşteptaţi să vi se mulţumească pentru eforturile depuse. 

 

 Pe de altă parte, puteţi fi inspirată să daţi frâu liber creativităţii dumneavoastră şi 

probabil că vă va uimi cantitatea de talent care zace în dumneavoastră. În această perioadă, 

sunteţi deosebit de vulnerabilă, motiv pentru care ar trebui să amânaţi confruntările dificile. 

 

16.04.2010 -  

din data de 16.04.2010 până în data de: 22.04.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa ta a douăsprezecea 

 

 Aceasta este timpul în care Mercur îşi termină călătoria prin case, iar concentrarea 

dumneavoastră se întoarce spre interior. Cea de-a douăsprezecea Casă susţine retragerea 

pentru contemplare şi reflecţie; din acest motiv, eul dumneavoastră nu va fi infatuat. În 

această fază ar trebui să priviţi înapoi la anul ce a trecut şi să pregătiţi intrarea lui Mercur în 

prima Casă după ce trece de Ascendent. Intraţi în legătură cu dumneavoastră, aflaţi ce vi se 

pare important şi pentru ce vreţi să lucraţi în viitor. Poate că veţi descoperi trăsături care au 

fost ascunse până acum. 

 

 Uneori v-ar prinde bine să vă retrageţi şi să meditaţi. Trebuie să decideţi pentru 

dumneavoastră cum veţi realiza acest lucru, dar ar trebui să vă luaţi timp pentru a vă relaxa 

într-un loc liniştit pentru a vă regăsi. 

 

16.04.2010 -  

din data de 16.04.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

   Uranus în tranzit în Casa ta a unsprezecea 

 

 În următorii 7 ani, prietenii ca şi activităţile preferate ar putea fi total transformate. În 

cea de-a II-a Casă, cea a zodiei Vărsător, Uranus se simte ca acasă. Casa aceasta este orientată 

spre viitor, la fel ca visurile şi idealurile dumneavoastră. Poate că se dezvoltă o nouă viziune 

asupra viitorului şi vă va arăta posibilitatea de a vă orienta viaţa într-o direcţie diferită. Dacă 

veţi simţi că aceste schimbări vă fac bine, atunci trebuie să le daţi o formă mai concretă. 

Permiteţi-vă să reacţionaţi la tendinţe mai revoluţionare cu mai multă flexibilitate. De 

principiu, totul se reduce la a scăpa de comportamentele învechite. Oamenii care intră în viaţa 

dumneavoastră vă vor determina să încercaţi un nou tip de comportament. Cu Uranus în 

propria Casă nu ar trebui să vă fie dificil să faceţi faţă provocărilor vieţii. 
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22.04.2010 -  

din data de 22.04.2010 până în data de: 29.05.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a unsprezecea 

 

 Cea de-a unsprezecea Casă este în mod tradiţional un loc pentru grupuri. Mercur 

favorizează confruntările despre condiţiile zilnice de lucru şi activităţile din timpul liber. 

Pentru ce lucraţi? Cu cine vă petreceţi timpul? Sunteţi mulţumită de prietenii dumneavoastră? 

Acest gen de întrebări ar trebui accentuate, pentru că aceasta este vremea potrivită pentru a 

primi răspunsuri. Căutările dumneavoastră în această zonă pot fi sprijinite de schimbul cu 

oamenii pe care îi alegeţi pentru a vă petrece timpul, pentru că aceştia vă vor face să vă simţiţi 

confortabil. Este important să faceţi lucruri împreună cu ceilalţi, să ieşiţi şi să întâlniţi oameni. 

Dezvoltarea prieteniilor depinde de dorinţa dumneavoastră, pentru că Mercur nu are nimic de-

a face cu acest lucru. 

 

03.05.2010 -  

din data de 03.05.2010 până în data de: 18.06.2010 

 

   Soarele în tranzit în Casa ta a douăsprezecea 

 

 Cea de douăsprezecea Casă este casa zodiei Peşti şi a planetei Neptun. Folosiţi-vă 

energia pentru a vă analiza şi pentru a aduce la suprafaţă comportamente inconştiente. Chiar 

dacă acest lucru pare vag şi impracticabil, acesta este momentul pentru a intra în contact cu 

dumneavoastră, cu visurile, viziunile şi fanteziile pe care le aveţi. Deşi nu va fi uşor este 

foarte important, pentru că legăturile cu ceilalţi sunt deseori determinate de semnale 

subconştiente. Deseori ne întrebăm de ce provocăm o anumită reacţie în rândul celorlalţi, deşi 

intenţiile noastre sunt total diferite. 

 

 Timpul acestei tranziţii este potrivit pentru introspecţie. Soarele a călătorit prin toate 

diagramele naşterii dumneavoastră şi înainte de a ajunge în Ascendent unde va începe un nou 

an, ar trebui să vă luaţi timp, pentru a vedea ce s-a întâmplat în ultimele douăsprezece luni şi 

să analizaţi consecinţele dacă este necesar. Acest lucru ar trebui bine calculat pentru a nu fi 

cauzat de unele impulsuri subite. 

 

11.05.2010 -  

din data de 11.05.2010 până în data de: 21.06.2010 

 

   Saturn în tranzit în Casa ta a patra 

 

 Această tranziţie are de-a face cu stabilitatea interioară care ar trebui să fie prezentă şi 

restructurată la nevoie. Dacă aţi neglijat să faceţi schimbări atunci când acestea erau necesare 

veţi fi impulsionată de dorinţa lui Saturn de a lămuri lucrurile. Dacă vă înţelegeţi bine cu 

familia şi nu fugiţi de conflicte nu trebuie să aveţi nici o problema. Din nefericire, oamenii 

tind să se autoamăgească şi să înceapă conflicte total nepregătiţi. Această fază favorizează 

noile începuturi care vor da armonie vieţii dumneavoastră şi vă vor ajuta să fiţi sinceră. Dacă 

nu aveţi nevoie de acest lucru veţi fi în poziţia de a vă asuma responsabilităţi în casă pentru a 

da familiei dumneavoastră sentimentul de siguranţă.  
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 Această tranziţie ar putea provoca probleme cu părinţii dumneavoastră sau este posibil 

ca ei să aibă o problemă ce trebuie rezolvată, Deseori, părinţii în vârstă au nevoie să fie 

îngrijiţi. Această trăsătură ar putea marca începutul unei astfel de obligaţii. 

 

17.05.2010 -  

din data de 17.05.2010 până în data de: 02.06.2010 

 

   Trecerea lui Venus prin prima Casă 

 

 După ce Venus a traversat Ascendentul, va trece prin prima casă şi vă va face să 

acordaţi mai multă atenţie prezenţei dumneavoastră fizice. Cu cantitatea de farmec  pe care o 

împrăştiaţi, ar trebui să vă simţiţi norocoasă. Acum puteţi să vă bucuraţi de plăcerea de a avea 

grijă de dumneavoastră şi de a vă îndemna spre îndeplinirea unui anume lucru. O nouă frizură 

sau cumpărarea de noi haine pot fi foarte plăcute, dar trebuie să fiţi atentă să nu exageraţi. Si 

aici este foarte important să găsiţi motivaţia perfectă. 

 

 Ar trebui să fiţi detaşată şi echilibrată în acest aspect. Acest lucru vă va ajuta să vă 

înţelegeţi bine cu cei din jurul dumneavoastră. Aveţi grijă să nu deveniţi prea încrezătoare 

dacă vi se îndeplineşte totul foarte uşor, pentru că această tranziţie nu va dura la nesfârşit. 

 

26.05.2010 -  

din data de 26.05.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

   Jupiter în tranzit în Casa ta a unsprezecea 

 

 În această perioadă, prietenii vor deveni mai importanţi pentru dumneavoastră, pentru 

că descoperiţi sentimentul camaraderiei. Proiectele pe care le iniţiaţi nu ajung la urechi surde, 

pentru că luaţi solidaritatea şi responsabilitatea în serios. Când organizaţi ieşiri, depuneţi mult 

efort pentru a alege locuri interesante şi a pune lucrurile în mişcare. Cel mai bun mod de a 

învăţa este cel de a vorbi despre dezvoltările viitoare, prin intermediul discuţiilor despre 

convingeri diferite. Aveţi nevoie de un cerc mare de prieteni, care să vă aducă în contact cu 

noile idei. Acest lucru va conduce la noi prietenii, care vă vor ajuta să vă dezvoltaţi. Veţi pune 

un accent deosebit pe implicare. 

 

29.05.2010 -  

din data de 29.05.2010 până în data de: 24.06.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa ta a douăsprezecea 

 

 Aceasta este timpul în care Mercur îşi termină călătoria prin case, iar concentrarea 

dumneavoastră se întoarce spre interior. Cea de-a douăsprezecea Casă susţine retragerea 

pentru contemplare şi reflecţie; din acest motiv, eul dumneavoastră nu va fi infatuat. În 

această fază ar trebui să priviţi înapoi la anul ce a trecut şi să pregătiţi intrarea lui Mercur în 

prima Casă după ce trece de Ascendent. Intraţi în legătură cu dumneavoastră, aflaţi ce vi se 

pare important şi pentru ce vreţi să lucraţi în viitor. Poate că veţi descoperi trăsături care au 

fost ascunse până acum. 

 

 Uneori v-ar prinde bine să vă retrageţi şi să meditaţi. Trebuie să decideţi pentru 

dumneavoastră cum veţi realiza acest lucru, dar ar trebui să vă luaţi timp pentru a vă relaxa 

într-un loc liniştit pentru a vă regăsi. 
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01.06.2010 -  

din data de 01.06.2010 până în data de: 28.07.2010 

 

   Marte în tranzit în Casa ta a patra 

 

 Marte nu se simte foarte bine în Casa zodiei Rac. Căldura şi receptivitatea acestei zodii 

vor fi dominate de masculinitate. Prioritatea aici o reprezintă stabilitatea şi dacă nu sunteţi 

atentă aţi putea avea certuri cu familia. Ar fi mai bine daca v-aţi folosi energia excesivă pentru 

a vă redecora casa. Din fericire, ceilalţi nu va vor stânjeni cu propriile concepte pentru ca un 

compromis este greu de atins în această perioadă.  Probabil că la sfârşitul acestei tranziţii veţi 

afla că nu merită întotdeauna să vă impuneţi modul de a gândi. 

 

02.06.2010 -  

din data de 02.06.2010 până în data de: 18.06.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a doua 

 

 În timpul acestei perioade, afacerile financiare nu ar trebui să fie neglijate, ci ar trebui 

să acordaţi atenţie modului în care vă folosiţi resursele de energie. Casa lui Venus este cea de-

a doua Casă, pentru că este legată de Taur, cel de-al doilea semn al horoscopului. Dacă se vor 

ivi ocazii care să vă îmbunătăţească securitatea financiară, care vor fi probabil legate 

farmecului dumneavoastră, faceţi un efort pentru a rezista tentaţiilor unei vieţi de  lux, chiar 

dacă vă gândiţi la unele lucruri pe care v-ar plăcea să le aveţi.  

 

 Pentru a renunţa în faţa tuturor tentaţiilor, ar trebui să câştigaţi la loterie. Dacă păstraţi 

acest lucru în minte şi dacă sistemul dumneavoastră conţine o relaţie binevoitore, veţi putea 

trece de această fază fără a fi confruntata cu stresul. 

 

18.06.2010 -  

din data de 18.06.2010 până în data de: 07.07.2010 

 

Trecerea lui Marte în prima Casa a ta 

 

 Când Soarele este în prima Casă, tocmai a trecut de Ascendent. Prima Casă este 

asociată cu sinele astfel încât puteţi conta pe noi energii pe are să le folosiţi. Propriile afaceri 

vor fi foarte importante pentru dumneavoastră şi poate că veţi găsi răspunsuri pe care le 

căutaţi de multă vreme. Ar trebui să aveţi destulă energie şi putere pentru a vă prezenta într-o 

lumină pozitivă şi pentru a vă asigura poziţia în viaţă. Trebuie să încercaţi să fiţi obiectivă în 

relaţiile cu ceilalţi pentru că aveţi tendinţa să vă accentuaţi propriile probleme. Pe de altă 

parte, acesta este momentul potrivit pentru a vă dezvolta creativitatea şi de a face schimbări în 

privinţa imaginii de sine. 

 

18.06.2010 -  

din data de 18.06.2010 până în data de: 08.07.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a treia 

 

 În această fază, vecinii, rudele şi cunoştinţele vor juca un rol deosebit de important. Vă 

face mare plăcere să discutaţi cu ei, sau doar să vă distraţi împreună. Poate că veţi plănui o 

ieşire cu fraţii şi surorile, sau veţi da o petrecere cu vecinii. În amândouă cazurile, vă veţi 
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simţi bine. Cu prietenii sunteţi foarte deschisă, iar uneori rămâneţi uimită de cât de 

fermecătoare puteţi fi în cadrul unei conversaţii. Acum este momentul de a le arăta oamenilor 

cât de mult însemnaţi unul pentru celălalt. Ar trebui să primiţi un răspuns potrivit. De 

asemenea, Venus  din cea de-a treia Casă susţine ieşirile interesante şi scurte. Dacă aţi visat 

întotdeauna să vă duceţi un prieten în Veneţia, faceţi acest lucru fără să transformaţi totul într-

un spectacol. 

 

21.06.2010 -  

din data de 21.06.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

   Saturn în tranzit în Casa ta a cincea 

 

 În această perioadă, părţile mai complexe ale personalităţii dumneavoastră se vor 

asigura că nu veţi pierde contactul ce realitatea. În mod tradiţional, cea de-a cincea Casă 

reprezintă recrearea, deşi influenţa lui Saturn ar putea schimba acest lucru. S-ar putea să fie 

nevoie să renunţaţi la modul dumneavoastră preferat de a vă petrece timpul şi ar putea apărea 

probleme care vor trebui rezolvate înainte, pentru ca viaţa să fie fericită. Cea de-a cincea Casă 

subliniază tot ce aparţine copiilor. Dacă aveţi copii aţi putea avea probleme sub forma 

conflictului de generaţii. Pregătiţi-vă să vă descurcaţi fără unele din lucrurile plăcute cu care 

sunteţi obişnuită. Acest lucru vă va face să găsiţi o formă potrivită de exprimare care să se 

întindă pe o perioadă mai multă de timp. 

 

24.06.2010 -  

din data de 24.06.2010 până în data de: 03.07.2010 

 

   Trecerea lui Mercur prin Casa întâi 

 

 Mercur a trecut de Ascendent şi s-ar putea să fiţi mai preocupată de propriile puncte de 

vedere decât înainte. Aveţi mai multe conversaţii cu dumneavoastră şi vorbiţi celorlalţi despre 

propria persoană. Pentru că este stimulată intelectual raţiunea dumneavoastră reacţionează la 

maximum. Va fi important să fiţi cinstită cu dumneavoastră, deşi acest lucru ar putea fi dificil. 

Dacă vă exprimaţi, veţi avansa în acest domeniu. Ar fi bine să iniţiaţi activităţi pe care 

plănuiaţi să le începeţi de mult timp şi prin care să vă dezvoltaţi. Totuşi aţi putea să fiţi uşor 

distrasă şi să vă opriţi la jumătatea drumului. Concentraţi-va asupra lucrurilor importante, 

pentru că acestea că vor aduce noi perspective asupra propriei personalităţi. 

 

03.07.2010 -  

din data de 03.07.2010 până în data de: 12.07.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a doua 

 

 Mercur în Casa valorilor şi a posesiunilor vă spune că sunteţi preocupată de venitul şi 

siguranţa dumneavoastră. Afacerile financiare ar trebui să fie integrate de această fază pentru 

că veţi avea multe idei noi în acest domeniu. Această perioadă vă va sprijini încercările pe 

care le veţi face în cadrul unor activităţi caritabile, pentru a găsi soluţii satisfăcătoare pentru 

fiecare persoană implicată. 

 

 Aceasta nu este totul în viaţă. V-ar ajuta să priviţi îndeaproape valorile emoţionale şi 

spirituale pe care le-aţi neglijat. Vă este mai uşor să acţionaţi impulsiv, dar principiile lui 

Mercur vă vor împiedica să luaţi hotărâri definitive. 
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07.07.2010 -  

din data de 07.07.2010 până în data de: 27.07.2010 

 

Soarele în tranzit în Casa ta a doua 

 

 Pe moment, grija dumneavoastră principală este îmbunătăţirea veniturilor, deşi v-ar 

plăcea să vă gândiţi la înţelesul pe care aceste posesiuni îl au pentru dumneavoastră. Probabil 

că încercaţi să vă eliberaţi de obligaţiile zilnice, în ceea ce priveşte banii, proprietăţile sau alte 

valori. Aţi putea învăţa să nu supraestimaţi aspectul material al vieţii şi să vă împărtăşiţi 

resursele cu cei aflaţi în nevoie. În acest context, întrebările morale pot căpăta mai mult 

înţeles pentru dumneavoastră.  

 

 Poate că veţi dobândi lucruri pe care vi le doreaţi de multă vreme. Reconsideraţi-vă 

atitudinea faţă de bani şi posesiuni – aţi putea dobândi perspective interioare folositoare. 

 

08.07.2010 -  

din data de 08.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

   Venus în tranzit prin Casa a patra 

 

 Când Venus se mută prin cea de-a patra Casă, vă veţi simţi cel mai bine cu oamenii 

care vă sunt cei mai apropiati. Vă veţi concentra atenţia asupra înfrumuseţării casei sau în 

petrecerea unor ore liniştite pe canapea. Dacă aveţi grijă de oaspeţi, vor complimenta cu 

siguranţă decorul casei dumneavoastră pe care l-aţi realizat cu multă dragoste. Dacă nu aţi mai 

auzit de părinţii dumneavoastră de mult timp, acum este clipa să-i invitaţi în vizită. Cu 

siguranţă va fi o atmosferă plăcută şi relaxată. La fel ca şi în cazul altor aspecte tranzitate de 

Venus, trebuie să fiţi atentă să nu fiţi nevoită să vă restrângeţi bugetul. 

 

12.07.2010 -  

din data de 12.07.2010 până în data de: 26.07.2010 

 

   Mercur in tranzit prin Casa a treia 

 

 A treia Casă corespunde zodiei Gemeni. Planeta ei este Mercur. În această Casă, se 

comunică bine şi au loc interacţiuni intelectuale. Mercur se simte acasă, exprimându-se prin 

perioade scurte de relaxare, care vor servi la regenerare mentală. Aceasta vă va ajuta să 

stabiliţi contacte cu oameni care vă vor face să vă simţiţi confortabil. Acesta nu este neapărat 

timpul de a lua decizii noi, este mult mai important să va încărcaţi bateriile şi să fiţi flexibilă 

în gândire. Vecinii şi toate rudele, dar mai ales fraţii şi surorile s-ar putea să joace un rol 

important în acest proces. Dacă sunteţi capabilă de a vă tempera euforia şi entuziasmul, ar 

trebui să aveţi destulă energie de rezolva problemele care vă stau înainte. 

 

26.07.2010 -  

din data de 26.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

   Mercur în tranzit prin Casa a patra 

 

 În această perioadă de timp veţi deveni tot mai conştienta de nevoia dumneavoastră  de 

stabilitate spirituală şi sentimentală. Dacă retrageţi câte ceva din experienţele dumneavoastră 

de zi cu zi, nu veţi ieşi în pierdere. Viaţa din căminul dumneavoastră va primi o atenţie 
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deosebită în această fază, dar nu ezitaţi să vă manifestaţi observaţiile de la distanţă, pentru că 

nu vă va face nici un rău. Dacă trăiţi împreună cu familia, veţi putea face planuri eficiente sau 

veţi putea vorbi despre lucruri ce s-au întâmplat şi care au provocate tensiuni sau emoţii 

puternice. Cea de-a patra casă este asociată cu zodia Rac, ceea ce înseamnă că aţi putea începe 

să săpaţi în trecut şi să vă urmaţi unele visuri. Nu există nici un motiv pentru a vă nega aceste 

experienţe, atât timp cât rămâneţi cu picioarele pe pământ. 

 

27.07.2010 -  

din data de 27.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

Soarele în tranzit în Casa ta a treia 

 

 Cea de-a treia Casă subliniază comunicarea atât în general cât şi cu persoanele 

apropiate. Tranziţia Soarelui subliniază relaţiile zilnice cu vecinii, prietenii şi apropiaţii. 

Probabil că acum sunteţi gata să analizaţi mai îndeaproape, modul în care vă purtaţi faţă de 

alţi oameni şi să faceţi şi unele schimbări. Pentru momentul de faţă sunteţi sociabilă, curioasă 

şi amuzantă, motiv pentru care vă este uşor să găsiţi cuvintele potrivite. Ar trebui să vă 

deschideţi faţă de alţii, iar dacă doriţi să vă dedicaţi unor domenii noi, nu ezitaţi. Fiţi atentă ca 

în conversaţii să le daţi celorlalţi ocazia de a vorbi. Nu încercaţi să fiţi tot timpul în centrul 

atenţiei. Fiţi calmă şi staţi în spatele scenei. Lăsaţi ca informaţiile să-şi facă simţit efectul, 

acest lucru nu  va face rău nimănui. Această tranziţie vă va stimula intelectul, astfel încât, vă 

veţi lăsa purtată spre situaţii neobişnuite. 

 

28.07.2010 -  

din data de 28.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

   Marte în tranzit în Casa ta a cincea 

 

 Pentru a experimenta această tranziţie în mod pozitiv, va fi în avantajul dumneavoastră 

să vă implicaţi în activităţi creative. Marte în Casa zodiei Leu arată o constelaţie creativă. Nu 

va supăraţi dacă înclinaţiile dumneavoastră romantice sunt înlocuite cu dorinţe sexuale 

neobişnuite şi încercaţi să nu fiţi prea pretenţioasă cu partenerul.  

 

 Cea de-a cincea Casă priveşte copiii, motiv pentru care trebuie să faceţi faţă unor 

conflicte. Poate că nu puteţi scăpa de impresia că aveţi copii care vă copleşesc şi sunteţi 

hotărâtă să vă impuneţi. Respiraţi adânc şi relaxaţi-vă pentru că este mai mult o chestiune de 

mândrie. 

 

01.08.2009 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Ascendentul 

din data de 01.08.2009 până în data de: 02.08.2009 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine. Oriunde veţi merge veţi 

fi bine înţeleasă şi veţi fi capabilă să asimilaţi informaţiile rapid. Pentru moment sunteţi 

nerăbdătoare să faceţi lucruri şi acceptaţi multe invitaţii. Deşi acesta nu este probabil un 

aspect de importanţă fundamentală, îi puteţi atrage pe ceilalţi în conversaţii interesante. Astăzi 

este o zi bună pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este posibil să fi neglijat acest aspect. 
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01.08.2009 - Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 01.08.2009 până în data de: 02.08.2009 

 

 Astăzi vă veţi îngrijora foarte mult, deşi nu vă implicaţi anturajul. În orice caz, sunteţi 

preocupată de familia dumneavoastră şi de situaţia de acasă. Sobrietatea are avantajul de a vă 

face buna în analizarea situaţiilor şi vă poate ajuta să găsiţi răspunsurile la anumite întrebări. 

Este posibil ca grija dumneavoastră să fie îndreptată spre chestiuni private sau asupra 

reorganizării gospodăriei dumneavoastră. Această perioadă de timp vă poate ajuta să ajungeţi 

la un consens cu dumneavoastră, să vă reexaminaţi poziţia şi să vă restabiliţi scopurile. Poate 

că o discuţie cu părinţii v-ar putea motiva. 

 

01.08.2009 - Trecerea lui Marte în opoziţie cu Marte 

din data de 01.08.2009 până în data de: 04.08.2009 

 

 Această este o tranziţie bogată în energie. Sub influenţa ei trebuie să fiţi conştientă 

asupra riscurilor şi a comportamentului impulsiv pentru că altfel este posibil să vă pierdeţi 

prietenii. Demonstraţi capacitatea de a vă exprima cu curaj şi energie, deşi planurile 

dumneavoastră ar putea fi egoiste şi ambiţioase, încât unii oameni se tem să nu fie daţi la o 

parte. Marte subliniază instinctele, ceea ce îi poate face pe unii oameni insensibili, sfidători şi 

certăreţi. Complexele refulate ar putea ieşi la suprafaţă agresiv. 

 

 Ar fi mai bine să vă dedicaţi energia unor sarcini uşoare. Aveţi grijă să vă eliberaţi de 

tensiune pe plan fizic pentru că aceasta vă va ajuta să vă echilibrati temperamentul. Aveţi 

grijă cum umblaţi cu instrumente periculoase. Păstraţi-vă simţul orientării. 

 

01.08.2009 - Trecerea lui Marte în conjuncţie cu Saturn 

din data de 01.08.2009 până în data de: 04.08.2009 

 

 În timpul acestei tranziţii, nu vă va fi uşor să aveţi grijă de munca de rutină, lucru ce 

va fi spre mulţumirea tuturor şi îndeplinirea propriilor obligaţii. Faptul că rămâneţi conştientă 

asupra responsabilităţilor pe care le aveţi, vă ajută să vă concentraţi asupra muncii. Probabil 

că nu aşteptaţi o recompensă imediată pentru eforturile dumneavoastră şi sunteţi cunoscută 

drept o persoană umilă. Această combinaţie vă poate aduce mult succes, chiar dacă acesta nu 

apare imediat. Dedicaţi-vă unor proiecte care cer perseverenţă pentru că acestea vă vor arăta 

de ce sunteţi capabilă.  

 

 Dacă poziţia lui Saturn din diagramă intră într-un alt aspect, această tranziţie poate 

avea un efect total diferit. Aţi putea fi inhibata şi v-ar putea lipsi încrederea în a face faţă 

eşecurilor sau presiunilor de la serviciu. Dacă este cazul, retrageţi-vă şi aveţi încredere într-o 

persoană mai în vârstă care este capabilă să vă transmită energie pozitivă. 

 

01.08.2009 - Trecerea lui Jupiter în triadă cu Uranus 

din data de 01.08.2009 până în data de: 16.08.2009 

 

 În această perioadă, probabil că veţi face schimbări drastice în privinţa atitudinii pe 

care o aveţi faţă de viaţă. Orizontul dumneavoastră poate fi lărgit brusc şi neaşteptat, prin 

experienţele pe care le veţi avea cu oameni noi. Acest lucru vă poate motiva să vă implicaţi în 

probleme de ordin social şi să luptaţi pentru drepturile celor oprimaţi. Nevoia de justiţie pe 

plan social vă poate solicita să fiţi pregătită pentru acţiuni ieşite din comun. Pentru că acesta 

este un tranzit armonios, nu veţi întâmpina riscul de a vă supraestima, iar eforturile 
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dumneavoastră vor fi caracterizate de previziune. Nu există pericolul ca planurile 

dumneavoastră să aibă de suferit de pe urma nerăbdării, pentru că sunteţi conştientă de 

efectele negative ale lipsei de stăpânire. Simţiţi-vă norocoasă, pentru că, în ceea ce priveşte 

eforturile pe care le depuneţi, Fortuna va face ca orice lucru să aibă un curs pozitiv. Iniţiativa 

dumneavoastră va fi recompensată pentru că sunteţi deschisă la idei noi şi sunteţi mereu gata 

să învăţaţi. Intuitiv veţi simţi oportunităţile care se ivesc, astfel încât să nu rămâneţi inactivă, 

lucru care la momentul acesta ar fi mai degrabă ca o pedeapsă pentru dumneavoastră. 

 

01.08.2009 - Tranziţia lui Uranus în Casa Ascendentului 

din data de 01.08.2009 până în data de: 16.09.2009 

 

 Chiar dacă oamenii au tendinţa să vă remarce unicitatea, trebuie să vă aşteptaţi şi la 

reacţii negative. Evenimente neprevăzute legate de ceilalţi pot crea multă agitaţie în viaţa 

dumneavoastră. Acest lucru poate viza o despărţire, într-un fel sau altul, sau poate că vă veţi 

schimba radical înfăţişarea, aducând noi surprize.  

 

 Stabilitatea nu este tocmai punctul dumneavoastră forte, de aceea puteţi provoca 

schimbări neaşteptate şi chiar şi confuzie în vieţile celorlalţi. Probabil că dumneavoastră 

sunteţi mai surprinsă decât ceilalţi de ceea ce vi se întâmplă, pentru că nu mai sunteţi capabilă 

să realizaţi rolul prietenilor vechi.  

 

 Orice relaţie este imprevizibilă în momentul de faţă; din nefericire acest lucru are 

consecinţe negative, de aceea ar trebui să aveţi mai multă atenţie şi să nu fiţi acordaţi prea 

multă încredere oamenilor pe care tocmai i-aţi cunoscut. 

 

01.08.2009 - Tranziţia lui Neptun în conjuncţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 01.08.2009 până în data de: 09.08.2009 

 

 Dacă intraţi în perioada acestui tranzit având o vârstă la care vă alegeţi orientarea 

profesională, nu vă va fi uşor. Există pericolul de a alerga după himere sau de a dori sa 

evadaţi din realitatea zilnică. Poate că nu vă veţi putea hotărî asupra profesiei sau dacă merită 

să vă continuaţi studiul în cadrul facultăţii. Este posibil să vă îndoiţi de importanţa unui lucru 

pe care să îl faceţi pentru mulţi ani şi care să vă ofere o satisfacţie deplină. Vă va fi greu să 

luaţi o decizie, mai ales dacă nu o veţi susţine prin muncă consecventă sau perseverentă. Ar 

trebui să ascultaţi de ceea ce vă şopteşte vocea dumneavoastră lăuntrică. Dacă visaţi să 

deveniţi o persoană influentă, celebră şi bogată, dar nu sunteţi dispusă să şi munciţi pentru 

acest lucru, vă pierdeţi timpul. Cel mai bun lucru pe care îl puteţi face este de a vă îndrepta 

spre cei pe care îi cunoaşteţi bine şi în care aveţi deplină încredere.  

 

 Dacă sunteţi activă pe plan artistic, acest tranzit poate fi foarte folositor, stârnindu-vă 

imaginaţia şi dându-vă posibilitatea de a începe să lucraţi la proiecte pe care aţi dorit să le 

realizaţi de mult timp. Sensibilitatea dumneavoastră este dezvoltată, ceea ce vă asigură 

succesul în ajutorul pe care îl acordaţi celorlalţi. 

 

01.08.2009 - Tranziţia lui Neptun în triadă cu Ascendentul 

din data de 01.08.2009 până în data de: 31.08.2009 

 

 În această perioadă, nu veţi fi foarte preocupată de propriile dumneavoastră avantaje, 

lucru care vă va trage simpatia celor din jur. Daţi dovadă de un farmec subtil, care vă va ajuta 

să fiţi în armonie cu cei din jur. Comportamentul nechibzuit nu vă va produce nici o plăcere, 
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pentru că vă simţiţi deosebit de vulnerabilă în privinţa concurenţei dure a vieţii de zi cu zi. 

Datorită sensibilităţii dumneavoastră, veţi putea privi în sufletele celor din jur, reuşind chiar 

să găsiţi soluţii la problemele lor. Vă place să faceţi fapte bune, să vă urmaţi intuiţia şi să vă 

împliniţi idealurile. Visele şi fanteziile vor juca un rol important în această perioadă, şi veţi fi 

preocupaţi de dezvoltarea pe plan spiritual. Acest lucru nu se va întâmpla în mod vădit, pentru 

că sunteţi capabilă să trageţi învăţături din contactele de zi cu zi şi să aveţi parte de noi 

impresii pe care să le analizaţi. De asemenea, vă veţi studia comportamentul şi imaginea de 

sine. Datorită onestităţii dumneavoastră veţi avea parte de introspecţii semnificative, care vor 

avea un efect pozitiv mult timp după această perioadă. Acesta este un timp propice şi pentru a 

vă manifesta latura romantică, pe care o veţi folosi pentru a aduce fericire cuiva drag. 

 

05.08.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Pluto 

din data de 05.08.2009 până în data de: 06.08.2009 

 

 Astăzi aţi putea spune unele lucruri pe care le purtaţi de multă vreme, cu privire la 

partener. Poate că amândoi simţiţi că această relaţie nu permite dezvoltarea personală. S-ar 

putea ajunge la scene de gelozie, care vă vor face şi mai conştientă de sentimentele pe care le 

aveţi. Arătaţi că sunteţi capabilă să învăţaţi şi că nu este necesar ca lucrurile să iasă 

întotdeauna aşa cum vreţi dumneavoastră; acest lucru ar putea salva multe situaţii.  

 

 Există pericolul ca emoţiile să vă pună sub tensiunea faptului că este necesar să creaţi 

o atmosferă armonioasă. Dacă este aşa, nebunia acestei aventuri va deveni curând evidentă. 

Problemele pe care oamenii le au unii cu ceilalţi pot fi rezolvate printr-o atitudine detaşată. 

Fiţi cinstită şi acceptaţi faptul că orice individ are propria concepţie despre dragoste şi relaţii.  

Fiţi cu băgare de seamă în privinţa noilor relaţii, pentru moment. Dacă vă puteţi menţine sub 

control instinctele şi pasiunile, ar trebui ca astăzi să experimentaţi sentimente intense, care vor 

pune lucrurile în mişcare. 

 

06.08.2009 -  

din data de 06.08.2009 până în data de: 08.08.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Marte 

 

 Astăzi puterile armonioase sunt la lucru şi v-ar putea fi de folos pentru un nou proiect. 

Pentru moment, aveţi multe idei bune pe care le puteţi folosi în mod constructiv fără a crea 

stres. Sunteţi într-o formă fizică bună şi nu veţi lăsa ca ziua să treacă fără activitate fizică. 

Dacă sunteţi harnică, vă veţi bucura de acest lucru. La sfârşitul zilei, vă veţi uita înapoi şi vă 

veţi mira de câte lucruri aţi făcut fără a fi obosita. Pentru că nu insistaţi să vă impuneţi, ceilalţi 

se vor bucura să lucreze cu dumneavoastră. Seara vă va găsi mulţumită. 

 

06.08.2009 -  

din data de 06.08.2009 până în data de: 08.08.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Saturn 

 

 Astăzi Soarele intră în sexte cu Saturn, planeta responsabilităţii şi a obligaţiilor. În 

prezent, sunteţi capabilă să îndepliniţi cu eficienţă sarcinile pe care de obicei le evitaţi. Acest 

lucru vă va câştiga respectul colegilor, şi mai ales al şefului, care vă va aprecia abilităţile de 

planificare şi organizare de care dispuneţi. Modul dumneavoastră de a rezolva lucrurile îi 

include şi pe ceilalţi, iar autodisciplina de care daţi dovadă nu va fi criticată pentru că tot ceea 
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ce faceţi este bine fondat. În consecinţă, nu veţi naşte rezistenţă şi veţi fi foarte mulţumită la 

sfârşitul zilei. 

 

07.08.2009 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Neptun 

din data de 07.08.2009 până în data de: 09.08.2009 

 

 Astăzi sunteţi mai sensibilă decât de obicei, dar acest lucru nu implică şi faptul că vă 

veţi face înţeleasa de ceilalţi. Conversaţiile din jurul dumneavoastră nu vor face altceva decât 

să deveniţi confuză. Chiar dacă sunteţi în căutarea unui înţeles mai adânc, există pericolul ca 

tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să vă dezamăgească şi să fiţi şi mai confuză decât eraţi 

înainte. Asiguraţi-vă că veţi reconsidera toate perspectivele care au fost produs al acestei 

tranziţii. Această tranziţie va conduce la confuzii ce vor lua forma neînţelegerilor în relaţiile 

personale. Dacă este posibil, amânaţi deciziile importante pe mai târziu. 

 

09.08.2009 - Trecerea lui Jupiter în opoziţie cu Luna 

din data de 09.08.2009 până în data de: 24.08.2009 

 

 Sub această tranziţie veţi fi înclinată să vă faceţi cunoscute emoţiile, chiar dacă această 

tranziţie are o natură provocatoare, nu trebuie să fie neapărat negativă. În trecut, aţi fost 

oarecum sentimentală, dar oricine are dreptul la acest lucru din când în când, fără să fie 

condamnat pentru aceasta. De asemenea, sunteţi înclinată spre ieşiri emoţionale, pe care ar 

trebui să le păstraţi sub control.  

 

 Pentru că sunteţi tensionată emoţional, nu puteţi tolera nedreptatea. Soluţia finală, 

după părerea dumneavoastră, ar fi îndepărtarea violenţei de pe pământ şi pedepsirea celor 

vinovaţi. Oricum, nu este nevoie să deveniţi fanatică, pentru că, privind lucrurile realist, nu 

veţi putea schimba chiar atât de multe lucruri peste noapte. Dacă sunteţi interesată de 

rezolvarea nedreptăţilor, va trebui să rămâneţi o persoană sobră. Aveţi grijă de ceilalţi pentru 

că simţiţi că puteţi oferi foarte multe lucruri fără a obosi. Dar trebuie să fiţi atentă pentru ca 

ajutorul pe care îl oferiţi să fie în acord cu nevoile celor cărora le este oferit. Altfel, veţi avea 

parte de o trezire mai puţin plăcută la sfârşitul acestei perioade.  

 

 Poate că efectele acestei tranziţii vor lua forma unor rămăşiţe din trecutul 

dumneavoastră şi veţi reuşi să lămuriţi aceste lucruri cu ajutorul familiei dumneavoastră. 

 

10.08.2009 -  

din data de 10.08.2009 până în data de: 11.08.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Venus 

 

 Astăzi ar trebui să căutaţi stimulare intelectuală din lucrurile pozitive ale vieţii, care ar 

putea include un concert sau o piesă de teatru. În eforturile dumneavoastră de a avea un 

anturaj armonios, aţi putea să găsiţi curajul de a vă exprima sentimentele faţă de cineva, deşi 

în ultima vreme aţi fost foarte timidă. Neînţelegerile din cuplu pot fi lămurite dacă veţi ieşi 

împreună. Dacă totul merge bine, luaţi-vă o zi liberă, relaxaţi-vă şi îndreptaţi-vă atenţia asupra 

lucrurilor mărunte din viaţă. Puteţi dobândi multe lucruri, dar nu încercaţi să le faceţi pe toate 

o dată, pentru că şi mâine este o zi. 
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10.08.2009 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Venus 

din data de 10.08.2009 până în data de: 12.08.2009 

 

 Acest pătrar nu este unul pretenţios, dar trebuie să acordaţi importanţă unor măsuri de 

siguranţă, mai ales în relaţiile cu alţi oameni. Certurile îndrăgostiţilor, însoţite de evenimente 

neplăcute pot apărea şi vă pot face să vă îndepărtaţi privirea de la propriile interese. Ar putea 

apărea o discuţie despre preferinţe variate, în care va trebui să vă apăraţi ideile despre 

distracţie. Trebuie să ştiţi ceea ce este mai bine pentru dumneavoastră. S-ar putea ca 

dumneavoastră şi partenerul să vă certaţi din cauza facturilor ridicate. Această tranziţie poate 

aduce un pericol iminent de a vă face să trăiţi cheltuind mai mult decât câştigaţi. Oameni care 

nu au avut niciodată probleme în această zonă, nu vor începe să arunce deodată bani pe 

fereastră. În ciuda tuturor acestor lucruri încercaţi să petreceţi o zi plăcută, răsfăţaţi-vă şi daţi-i 

voie şi altcuiva să vă răsfeţe.  

 

12.08.2009 -  

din data de 12.08.2009 până în data de: 14.08.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Marte 

 

 Astăzi, planeta comunicării, Mercur, intră în pătrar cu Marte în diagramă. Pe moment, 

se pare că sunteţi nervoasă şi tensionată, lucru ce-i face şi pe ceilalţi să se simtă nesiguri şi să 

le fie teamă de o posibilă confruntare cu dumneavoastră. Fiţi atentă pentru că poziţia 

dumneavoastră ar putea fi nesigură, datorită unei dorinţe crescute a celor din jurul 

dumneavoastră de a vă apăra interesele. Pe moment, vă este foarte greu să vedeţi dincolo de 

lungul nasului, dar trebuie să încercaţi să faceţi aceasta din cauza potenţialului ridicat de 

conflicte. Chiar dacă sunteţi în căutarea unui schimb intelectual, nu ar trebui să vă restrângeţi 

la propriile interese, ci să acceptaţi că mai sunt şi alţi oameni pe lume. Poate că vă veţi 

implica într-un proiect de care vă veţi putea ocupa singură. Acest lucru ar putea rezolva 

câteva probleme şi v-ar putea ajuta să găsiţi împlinirea de sine de care aveţi nevoie. 

 

12.08.2009 -  

din data de 12.08.2009 până în data de: 14.08.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Saturn 

 

 În timpul aceste tranziţii, comunicarea ar putea deveni dificilă, pentru că aţi putea fi 

nesigură în privinţa a ceea ce doriţi să spuneţi. Poate că sunteţi de părere că contribuţia 

dumneavoastră la discuţie nu merită efortul; Saturn încurajează perfecţiunea. Acest lucru v-ar 

putea inhiba şi face exagerat de precauta. Aveţi grijă să nu treceţi cu vederea propriile 

trăsături pozitive de caracter şi ale altor persoane. Unul din efectele puterilor lui Saturn este 

de a vedea totul într-o lumină negativă. Înainte de a vă deprima, cereţi sfatul unei persoane 

mai în vârstă care vă va ajuta să vedeţi partea plină a paharului. 

 

 În ciuda acestor lucruri, capacitatea dumneavoastră logică este metodică şi 

disciplinată. Aceasta vă pune în poziţia de a vă face lucrul folosind proceduri specifice şi 

câştigând astfel aprobarea şefului. Acest aspect este nefavorabil cu privire la orice fel de 

negocieri. Ar fi mai bine să le amânaţi. 
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12.08.2009 - Trecerea lui Marte în sextil cu Luna 

din data de 12.08.2009 până în data de: 15.08.2009 

 

 În acest timp, veţi fi predispusă să acţionaţi impulsiv, din moment ce dorinţa 

dumneavoastră va fi în concordanţă cu sentimentele dumneavoastră. Momentan, puteţi fi 

sigură că veţi primi susţinere din partea celor din jur.  După modul în care sunteţi hotărâtă să 

vă exprimaţi, nu sunteţi niciodată desconsiderată de ceilalţi şi răspundeţi tuturor situaţiilor cu 

empatie. Eforturile de a explica celorlalţi de ce acţionaţi în felul în care o faceţi, ar trebui să 

ducă la înţelegere din partea tuturor. Din când în când, s-ar putea să acţionaţi impulsiv, 

deoarece raţionalizarea nu este unul dintre punctele dumneavoastră forte. S-ar putea ca să 

trăiţi cu intensitate dragostea şi să trăiţi aventuri excitante ale vieţii. Proiectele care cer o mare 

încărcătură emoţională vor fi un succes. 

 

14.08.2009 -  

din data de 14.08.2009 până în data de: 16.08.2009 

 

Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Luna 

 

 În această fază voinţa şi energia dumneavoastră se vor confrunta cu lumea emoţiilor; 

veţi fi provocată să vă gândiţi dacă emoţiile dumneavoastră sunt în ton cu ambiţiile. Luna 

accentuează situaţia din cămin. Veţi avea câteva zile în care să vă verificaţi nivelul emoţional. 

Probabil că acasă există mici neînţelegeri, dar nu vă temeţi, pentru că acest aspect nu va aduce 

cutremure de pământ, ci doar o scurtă perioadă în care sentimentele dumneavoastră cu privire 

la modul în care vă comportaţi sunt făcute conştiente. Dacă aveţi dificultăţi în privinţa 

exprimării sentimentelor, acordaţi-vă o pauză şi retrageţi-vă pentru contemplare. Această 

tranziţie este prea scurt trăită pentru a lăsa o impresie de durată. 

 

14.08.2009 - Trecerea lui Marte în triadă cu Uranus 

din data de 14.08.2009 până în data de: 17.08.2009 

 

 Sub influenţa acestei tranziţii veţi simţi nevoia de a face tot ce gândiţi, veţi fi capabilă 

să îndepliniţi multe lucruri şi să vă opuneţi rezistenţei din afară. Chiar şi autorităţile vor fi 

impresionate de ideile dumneavoastră, lucru ce vă va surprinde. Doriţi ca acum să vă testaţi 

puterile şi să ieşiţi din rutina de zi cu zi. Probabil că veţi cunoaşte mulţi oameni ce vă vor fi de 

ajutor. Totuşi este posibil ca aceştia să dispară la fel de repede cum au apărut. Pentru că 

sunteţi flexibila şi aveţi destulă energie pentru a reacţiona la orice fel de situaţie, acestea nu 

vor reprezenta o problemă pentru dumneavoastră. Să sperăm că vă veţi folosi de această 

tranziţie pozitivă şi că impulsurile şi ideile dumneavoastră bruşte vor fi constructive. 

 

15.08.2009 -  

din data de 15.08.2009 până în data de: 17.08.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Uranus 

 

 Astăzi Soarele va intra în sextil cu Uranus, planeta tuturor surprizelor. Astăzi stimulii 

dumneavoastră zilnici vor fi caracterizaţi de faptul ca nu sunt cei obişnuiţi. Pentru moment 

puteţi experimenta faptul că există lucruri plăcute care se pot pierde în rutina de zi cu zi. 

Gândiţi-vă de două ori înainte de a refuza o invitaţie din partea unui prieten care vă roagă să 

faceţi ceva ce vi se pare neobişnuit. Dacă acceptaţi, această tranziţie îşi va îndeplini scopul, şi 

anume acela de a vă reaminti că există lucruri pozitive în viaţă care sunt neobişnuite. Dacă 
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sunteţi convinsă că nu vă puteţi dezlipi de procedurile zilnice vă veţi simţi iritată. 

Flexibilitatea este moto-ul acestei tranziţii. Este posibil să vă întâlniţi cu o bucurie neaşteptată. 

 

16.08.2009 -    Tranziţia lui Uranus în sextă cu Mercur 

din data de 16.08.2009 până în data de: 08.10.2009 

 

 Nenumărate cunoştinţe noi vă vor inspira, de vreme ce acum aţi devenit suficient de 

deschisă pentru a accepta noi idei. Pe plan mental funcţionaţi la capacitate maximă, venind 

mereu cu noi idei, chiar dacă numai o mică parte dintre ele fiind realizabile. Însa acest lucru 

nu contează, pentru că sub acest tranzit veţi fi mai maleabilă şi destul de norocoasă să aveţi în 

preajmă doar oameni care să scoată la iveală doar ce este bun din dumneavoastră. Este posibil 

să resimţiţi o mai mare nevoie de a comunica, lucru care nu vă va permite să vă ţineţi părerile 

doar pentru dumneavoastră. Nici timp pentru a vă plictisi nu veţi avea, pentru că, în acest 

tranzit, veţi intra în contact cu noi domenii de instruire. Veţi fi fascinată în mod special de 

ştiinţele exacte şi de astrologie. Uranus este asociat cu schimbări neaşteptate, în timp ce 

călătoriile îi sunt atribuite lui Mercur, aşa că pe parcursul acestui tranzit veţi putea avea parte 

de multă activitate. Chiar dacă nu veţi întreprinde o excursie în jurul lumii, veţi putea călători 

totuşi în interes de afaceri, lucru care s-ar putea dovedi stimulant. 

 

 Una dintre ţintele dumneavoastră ar putea fi aceea de a scăpa de prejudecăţi şi de a 

aborda cu încredere noi domenii. Dezvoltarea spirituală va deveni foarte importantă pentru 

dumneavoastră şi nu veţi permite nimănui să vă impună o anumită direcţie. Această căutare a 

independenţei spirituale are mari şanse de succes. 

 

18.08.2009 -  

din data de 18.08.2009 până în data de: 20.08.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Ascendentul 

 

 Astăzi veţi genera o impresie bună asupra tuturor, iar acest lucru vă va ajuta să faceţi 

progrese. Triada aduce întotdeauna circumstanţe armonioase, aşa încât vă veţi înţelege bine cu 

ceilalţi şi veţi fi imediat acceptata. Petreceţi seara într-o companie plăcută şi nu vă manifestaţi 

dezamăgirea, chiar dacă astăzi nimeni nu va fi împotriva dumneavoastră. 

 

18.08.2009 -  

din data de 18.08.2009 până în data de: 20.08.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. În acest context, ar trebui să trataţi oamenii cu 

deosebită prietenie, în ciuda accentului pe care îl puneţi pe relaţiile de afaceri. Mintea 

dumneavoastră este activă şi vă veţi pune ţinte înalte. Astăzi, vreţi să realizaţi toate lucrurile la 

care visaţi altădată. Succesul dumneavoastră va depinde de cât de realiste vor fi ţintele pe care 

vi le propuneţi. Dacă aţi fost interesată dintotdeauna de astrologie, puteţi folosi această 

tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. Chiar dacă depuneţi efortul de a 

vedea lucrurile într-un context mai larg, nu vă veţi pierde atenţia pentru detalii, pentru că 

sunteţi conştientă că toate lucrurile mari sunt alcătuite din milioane de elemente mici. 
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18.08.2009 - Trecerea lui Marte în conjuncţie cu Ascendentul 

din data de 18.08.2009 până în data de: 21.08.2009 

 

 Chiar şi înfăţişarea fizică va fi afectată de energia acestei tranziţii. Împrăştiaţi curaj, 

putere şi dorinţa de a vă asuma riscuri, motiv pentru care oamenii care nu sunt atât de 

puternici devin admiratorii dumneavoastră. Nu ar trebui să aveţi probleme de sănătate, cu 

excepţia cazului în care vă supraapreciaţi abilităţile, până la punctul în care este nevoie să 

învăţaţi o lecţie. Aţi putea fi înclinată spre aroganţă şi spre urmărirea propriilor interese. Deşi 

sunteţi capabilă să vă exprimaţi, motivaţiile dumneavoastră vor determina sprijinul pe care îl 

veţi primi de la ceilalţi. Aveţi grijă să nu vă pierdeţi controlul şi să reacţionaţi impulsiv, 

pentru că urmând acest sfat vă va merge bine. 

 

19.08.2009 -  

din data de 19.08.2009 până în data de: 21.08.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Mijlocul Cerului 

 

 Astăzi, familia şi anturajul vor fi o sursă de putere pentru dumneavoastră. 

Recunoaşterea valorii unui cămin plăcut v-ar putea motiva să vă vizitaţi părinţii. Căutarea 

căldurii oamenilor în care aveţi încredere vă stârneşte dorinţa de a apărea în faţa mulţimilor, 

sau să vă evidenţiaţi la lucru pentru a atrage atenţia asupra dumneavoastră. Probabil că acesta 

este momentul potrivit pentru a vă afirma în faţa competiţiei şi de a trage atenţia asupra 

capacităţilor dumneavoastră, deşi preferaţi să staţi în spate şi să observaţi ce se întâmplă. 

Poate că vă veţi apropia de familia dumneavoastră şi veţi ieşi împreună. Atmosfera s-ar putea 

încălzi dacă i-aţi arăta familiei dumneavoastră cât de importantă este. 

 

19.08.2009 - Trecerea lui Marte în triadă cu Mijlocul Cerului 

din data de 19.08.2009 până în data de: 22.08.2009 

 

 În această perioadă, v-ar plăcea să primiţi o promovare. Dacă v-aţi descurcat bine la 

serviciu, vă puteţi aştepta la sprijin din partea colegilor. Pentru că sunteţi şi cooperantă şi 

hotărâtă, sugestiile dumneavoastră vor fi luate în considerare. Orice persoană implicată va şti 

că într-adevăr credeţi ceea ce spuneţi. Hotărâtă să porniţi în noi direcţii, veţi face tot posibilul 

să vă atingeţi scopurile. Chiar dacă Marte este o planetă care subliniază eul, această triadă vă 

va face capabilă să lucraţi în proiecte de grup şi să cunoaşteţi nevoile colegilor. 

 

20.08.2009 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Jupiter 

din data de 20.08.2009 până în data de: 22.08.2009 

 

 Deşi această tranziţie este încărcată de tensiune, nu ar trebui să vă privaţi de distracţie. 

Probabil că astăzi vă simţiţi leneşă, şi v-ar plăcea să scăpaţi de toate obligaţiile. Găsiţi un 

lucru pe care vă place să-l faceţi şi luaţi-vă o zi liberă, dar aveţi grijă să nu vă pierdeţi în 

plăceri. Acest lucru ar putea conduce la dobândirea multor lucruri frumoase, pe care de fapt 

nu vi le permiteţi. Astăzi s-ar putea să vă răsfăţaţi culinar, iar dacă acest lucru se va întâmpla 

nu vă miraţi, dacă vă simţiţi plina. Disciplina nu este punctul dumneavoastră forte.  

 

 Ideea este să stabiliţi o limită pentru excesele dumneavoastră şi să transformaţi această 

energie în activităţi constructive. Venus simbolizează creativitatea umană, iar Jupiter 

reprezintă imaginea de sine, într-un cadru mai larg. 
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20.08.2009 -    Tranziţia lui Saturn în triadă cu Jupiter 

din data de 20.08.2009 până în data de: 05.09.2009 

 

 Acest tranzit va menţine un echilibru între optimism şi sobrietate. Se pot pune bazele 

unei dezvoltări reale datorită faptului că vă îndepliniţi obligaţiile cu conştiinciozitate ştiind, în 

acelaşi timp, să vă şi bucuraţi de viaţă. Succesul dumneavoastră se datorează unor şanse 

considerabile, dar şi capacităţii dumneavoastră de a recunoaşte oportunităţile si de a le folosi 

cu înţelepciune. Nu vă este greu să vă înţelegeţi bine cu ceilalţi pentru că vorbele 

dumneavoastră au o bază solidă şi pentru că sunteţi cu picioarele pe pământ. O perspectivă 

incluzând atât amănuntele cât şi un context mai larg vă va permite să încheiaţi cu succes 

anumite tranzacţii profitabile. Învăţaţi să acceptaţi restricţiile necesare, pentru că acest lucru 

vă va ajuta să rămâneţi stăpână pe situaţie, chiar şi atunci când lucraţi la proiecte mari. Dacă 

vă luaţi timp să reflectaţi profund la experienţele anterioare, vă veţi putea stabiliza concepţia 

de viaţă şi vă veţi mai maturiza. Ar fi bine, de asemenea, să învăţaţi să vă învingeţi inhibiţiile 

inutile şi să aveţi mai multă încredere în oameni. Acest tranzit vă va învăţa să vă simţiţi liberă, 

în ciuda obligaţiilor pe care le aveţi faţă de comunitate. 

 

21.08.2009 -  

din data de 21.08.2009 până în data de: 22.08.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur  intră în triadă cu poziţia lui Mercur de pe diagramă.  Ziua va fi 

caracterizată de comunicarea intelectuală bine echilibrată, care ar trebui să aducă rezultate 

realiste. Astăzi este o zi potrivită pentru a face planuri şi puteţi presupune că organizarea 

dumneavoastră nu va fi trecută cu vederea. Veţi trece de nervozitatea care poate însoţi uneori 

aspectele lui Mercur, dacă aveţi pe rând grijă de toate lucrurile. Dacă aveţi idei bune, veţi fi în 

postura de a le aduce la viaţă şi de a le da formă. Astăzi nu vă veţi pierde în dispute fără 

conţinut, ci veţi avea parte de conversaţii serioase şi constructive. 

 

21.08.2009 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Ascendentul 

din data de 21.08.2009 până în data de: 23.08.2009 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine, deşi nu ar trebui să vă 

bazaţi pe aprobarea celorlalţi. Astăzi este o zi bună pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este 

posibil să fi neglijat acest aspect, şi de asemenea pentru reflectare; în loc să intraţi în conflicte, 

ar fi preferabil să aveţi pace şi linişte în cămin. 

 

21.08.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Uranus 

din data de 21.08.2009 până în data de: 22.08.2009 

 

 Aveţi grijă să nu provocaţi multă agitaţie când sunteţi cu partenerul. Poate că vă veţi 

simţi obligată să renunţaţi la obligaţiile zilnice, pentru a experimenta lucruri sălbatice şi 

nebunatice. În căutarea dumneavoastră de plăceri nu mai sunteţi aşa sigura asupra lucrurilor 

pe care le căutaţi. Nu că ar exista vreo obiecţie faţă de astfel de plăceri, dar sub această 

tranziţie este probabil  să ajungeţi să regretaţi lucrurile pe care le faceţi. Chiar dacă pe 

moment nu suportaţi plictiseala, nu vă aruncaţi nevoile asupra celorlalţi, fără a avea o 

justificare temeinică. Dacă vă puteţi păstra controlul şi vă luaţi timp pentru a reflecta, ar trebui 

să fiţi capabilă să recunoaşteţi pericolele acestei tranziţii şi să vă stăpâniţi. Acest lucru nu 
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înseamnă că este neapărat necesar să abordaţi subiecte serioase astăzi, veţi avea timp mai 

încolo. 

 

22.08.2009 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Mercur 

din data de 22.08.2009 până în data de: 24.08.2009 

 

 În tot acest timp, nu veţi fi descrisă tocmai ca o maestră a conversaţiilor facile. Vă este 

greu să fiţi fermecătoare sau să arătaţi compasiune. Totuşi, v-ar plăcea să întâlniţi oameni noi  

şi să faceţi schimb de idei.  

 

 Probabil că vă este dificil să analizaţi situaţiile cu precizie; poate că priviţi prin 

ochelari frumos coloraţi şi ignoraţi partea mai puţin plăcută a monedei. Nu vă lăsaţi atrasă în 

conversaţii complexe, ci alegeţi mai degrabă activităţi creative acasă. Relaxaţi-vă cu o carte 

bună dacă vreţi să profitaţi de pe urma acestei tranziţii. 

 

26.08.2009 -  

din data de 26.08.2009 până în data de: 28.08.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Soarele 

 

 Pentru moment, sunteţi capabilă să înţelegeţi alcătuirea personalităţii dumneavoastră 

mai bine şi să găsiţi cuvintele potrivite pentru a o exprima. O accentuare a comunicării vă dă 

posibilitatea de a vă explica starea spirituală. Pentru că armonia este foarte importantă pentru 

dumneavoastră, veţi depune efortul de a înţelege diferitele puncte de vedere. 

 

 Este posibil să plecaţi într-o scurtă călătorie de afaceri. În orice caz, ziua va părea 

foarte obositoare, dar orice s-ar întâmpla va fi foarte interesantă. 

 

27.08.2009 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Soarele 

din data de 27.08.2009 până în data de: 28.08.2009 

 

 Opoziţia pe care Venus îl formează cu poziţia Soarelui din diagramă, poate aduce 

disonanţe şi resentimente împotriva dumneavoastră, deşi nu vor fi chiar atât de grave. Poate 

că veţi fi criticată pentru poziţia dumneavoastră emoţională faţă de sex sau erotism. Astăzi 

sunteţi înclinată să irosiţi bani, aşa că trebuie să aveţi grijă la excese. S-ar putea ajunge la 

conflicte în relaţia dumneavoastră care se vor rezolva repede. Petreceţi ziua departe de 

sarcinile obişnuite, pentru că nu sunteţi dispusă să îndepliniţi lucruri care necesită disciplină. 

Încercaţi să fiţi bună cu dumneavoastră. 

 

30.08.2009 -  

din data de 30.08.2009 până în data de: 01.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Neptun 

 

 Astăzi, Soarele va intra într-un pătrar cu planeta Neptun şi este posibil să nu vă simţiţi 

în formă. Asiguraţi-vă că vă veţi lua timp să vă relaxaţi. Acest lucru vă va ajuta să nu începeţi 

relaţii prea intense sau să determinaţi conflicte cu care să nu vă puteţi descurca. Este posibil să 

aveţi tendinţa de a vă refugia în reverii şi de a vă simţii amorţită. Nu intraţi în panică căci dacă 

nu aţi avut până acum probleme cu alcoolul şi drogurile, nu veţi avea nici de acum înainte. 

Aceasta este o descriere a unei tendinţe generale. În general, se poate spune că perspectivele 
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dumneavoastră prezentă îi exclud pe ceilalţi. Dacă acest lucru este adevărat ar trebui ca astăzi 

să vă retrageţi şi să studiaţi astrologia sau al tip de ştiinţă alternativă care vă poate învăţa să vă 

înţelegeţi. Acordaţi-vă o zi de odihnă. 

 

30.08.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Pluto 

din data de 30.08.2009 până în data de: 01.09.2009 

 

 Astăzi veţi descoperi multe lucruri despre modul în care vă purtati cu oamenii şi mai 

ales cu partenerul. Acest lucru va lăsa o impresie de lungă durată, în aşa măsură încât vă veţi 

schimba comportamentul şi vă veţi apropia de cei din jurul dumneavoastră într-un mod 

prietenos şi plăcut. Acest lucru ar putea avea de-a face cu o personală pe care o veţi întâlni 

astăzi şi care va fi foarte importantă pentru dumneavoastră. Pe moment, aveţi sentimentul că 

nu mai trebuie să luptaţi pentru scopurile dumneavoastră. Acest lucru va îndepărta multă 

tensiune şi poate că veţi primi un cadou pe care îl aşteptaţi de multă vreme.  

 

 Pentru moment, vă place să vă distraţi, dar nu faceţi acest lucru pe socoteala nimănui. 

Aşa că vă puteţi da drumul şi vă puteţi simţi bine. Această tranziţie ar putea dezvolta şi un 

sentiment profund de apartenenţă la comunitate, şi sunteţi capabilă de emoţii intense, mai ales 

în relaţiile romantice. 

 

31.08.2009 - Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Pluto 

din data de 31.08.2009 până în data de: 04.09.2009 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în conjuncţie cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în timpul acestei tranziţii, mai ales în 

privinţa oamenilor ce vă sunt apropiaţi. Din acest motiv, aţi putea încerca să-i convingeţi pe 

ceilalţi asupra poziţiei dumneavoastră, folosind orice mijloace posibile. Varietatea acestei 

manipulări ar putea avea succes, dar este necesar să acţionaţi cu maximă atenţie. Este 

imperativ să vă folosiţi această abilitate într-un mod responsabil şi să reflectaţi asupra 

propriilor motivaţii pentru a fi sigura că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în 

considerare şi nevoile celor de  lângă dumneavoastră. Înclinaţia dumneavoastră de a vă face 

auzite părerile i-ar putea jigni pe ceilalţi. Înainte de a vă hotărî să vă urmaţi calea, luaţi-vă 

timp pentru o plimbare relaxantă şi gândiţi-vă la adevăratele motivaţii. 

 

01.09.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Neptun 

din data de 01.09.2009 până în data de: 03.09.2009 

 

 Această tranziţie va depinde foarte mult de poziţia planetei Neptun în diagramă şi de 

cât de ferm aveţi picioarele înfipte în pământ; acest lucru ar trebui să vă dea ocazia de a 

experimenta lucruri minunate astăzi şi de a trăi momente plăcute. Acest lucru se întâmplă 

pentru că Neptun este cu o octavă mai sus decât Venus şi reprezintă dragostea neegoistă 

pentru orice formă de creaţie. Nu ar fi surprinzător dacă sensibilitatea dumneavoastră faţă de 

problemele celorlalţi ar atrage atenţia.  

 

 De asemenea, puteţi culege impulsurile artistice din jurul dumneavoastră şi le puteţi 

folosi creativ. Probabil că nu aveţi nici o dificultate în a accepta realitatea şi veţi avea o relaţie 

armonioasă cu partenerul, în cazul în care aveţi o relaţie stabilă. În această tranziţie, veţi fi în 

mod special condusa de sentimentele dumneavoastră. Folosiţi-le în cel mai potrivit mod. 
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01.09.2009 - Trecerea lui Marte în pătrar cu Pluto 

din data de 01.09.2009 până în data de: 04.09.2009 

 

 Nu vă va fi uşor să vă înţelegeţi cu dumneavoastră pentru că aveţi impresia că 

exercitaţi control asupra oricui. Acest lucru ar putea duce la conflicte pe care încrederea 

dumneavoastră de sine nu este pregătită să le rezolve. Este important să vă folosiţi capacitatea 

intelectuală pentru scopuri bine determinate. Este probabil că interesele dumneavoastră au 

prioritate şi de aceea ar trebui să fiţi pregătita pentru o poziţie faţă de egoismul, încăpăţânarea 

şi voinţa dumneavoastră. S-ar putea ajunge chiar şi la un comportament sfidător din partea 

dumneavoastră. Voinţa dumneavoastră vă va face imposibil să folosiţi diplomaţia pentru a 

rezolva conflictele ce apar. Lipsa de atenţie vă poate izola. Aveţi grijă, dacă începeţi să 

încălcaţi drepturile altor oameni nu ar trebui să vă miraţi când aceştia se apără. 

 

03.09.2009 -  

din data de 03.09.2009 până în data de: 05.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Venus 

 

 Astăzi sunteţi creativă şi vă simţiţi bine la orice nivel. Ca şi centru al atenţiei îi trataţi 

pe toţi cu afecţiune. Nu este intenţia dumneavoastră doar să luaţi, ci şi să oferiţi. Energiile 

armonioase vor conduce la o întâlnire plăcută cu o persoană de sex opus. Judecând după 

atenţia pe care o determină farmecul dumneavoastră vă puteţi aştepta la consecinţe pozitive. 

Distraţi-vă, mergeţi la teatru sau la concert, cumpăraţi-vă ceva drăguţ. Astăzi nu veţi fi 

înclinată să exageraţi. Aceasta ar fi o zi bună pentru o petrecere în care să întâlniţi persoane 

noi într-o atmosferă relaxată. Când vă veţi uita înapoi la această zi, veţi simţi împlinire. 

 

05.09.2009 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Neptun 

din data de 05.09.2009 până în data de: 07.09.2009 

 

 Astăzi alte persoane vor aprecia sensibilitatea dumneavoastră, în cazul în care reuşiţi 

să-i daţi expresia potrivită. Neptun susţine o formă mai înaltă de dragoste, în timp ce Mercur 

reprezintă conceptul comunicării, care va permite mai multă tandreţe în relaţiile cu prietenii. 

Există pericolul ca tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să intre în joc şi să aducă influenţe 

negative. Este probabil să contribuie la înţelegerea intuitivă a anturajului dumneavoastră. 

Această tranziţie vă face predispusă spre visare în privinţa modului în care ar arăta o lume 

ideală. De aceea, este potrivit să reconsideraţi toate perspectivele care au fost produs al acestei 

tranziţii şi să vă asiguraţi că sunt conforme cu realitatea. Nu luaţi decizii importante astăzi. 

Acordaţi-vă o zi de meditaţie şi odihnă, pentru că nu va face rău nimănui. 

 

06.09.2009 -  

din data de 06.09.2009 până în data de: 08.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Marte 

 

 Astăzi vă puteţi exprima în mod negativ puterile. S-ar putea ajunge la conflicte pe care 

le veţi scăpa de sub control şi pe care va trebui să le lămuriţi. Vă simţiţi nervoasă şi tensionată 

pentru că nu ştiţi ce să mai faceţi cu atâta energie. S-ar putea să fiţi prea concentrată asupra 

dumneavoastră. Ar fi plăcut dacă aţi participa la activităţi comune şi v-aţi folosi energia 

pentru familie şi prieteni. Dacă insistaţi ca lucrurile să se facă aşa cum vreţi dumneavoastră, 

se va ajunge la certuri. Atunci vă veţi simţi izolată şi nemulţumită. 
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06.09.2009 -  

din data de 06.09.2009 până în data de: 08.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Saturn 

 

 Astăzi Soarele va intra în pătrar cu Saturn, planeta responsabilităţii şi a obligaţiilor. În 

această privinţă, nivelul dumneavoastră de energie nu este atât de ridicat pe cât ar trebui şi aţi 

prefera să staţi acasă pentru că situaţia de la serviciu a scăpat de sub control şi nu vă simţiţi în 

stare să faceţi faţă conflictelor. În prezent, sunteţi mai înclinată să criticaţi, lucru ce nu vă face 

populară între colegi. Există pericolul de vă lua prea în serios poziţia şi de a neglija drepturile 

oamenilor de lângă dumneavoastră. Există o problemă serioasă pe care o puteţi depăşi prin 

autodisciplină, altfel, riscând să fiţi izolată. 

 

07.09.2009 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Neptun 

din data de 07.09.2009 până în data de: 11.09.2009 

 

 Astăzi alte persoane vor aprecia sensibilitatea dumneavoastră, în cazul în care reuşiţi 

să-i daţi expresia potrivită. Neptun susţine o formă mai înaltă de dragoste, în timp ce Mercur 

reprezintă conceptul comunicării, care va permite mai multă tandreţe în relaţiile cu prietenii. 

Există pericolul ca tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să intre în joc şi să aducă influenţe 

negative. Este probabil să contribuie la înţelegerea intuitivă a anturajului dumneavoastră. 

Această tranziţie vă face predispusă spre visare în privinţa modului în care ar arăta o lume 

ideală. De aceea, este potrivit să reconsideraţi toate perspectivele care au fost produs al acestei 

tranziţii şi să vă asiguraţi că sunt conforme cu realitatea. Nu luaţi decizii importante astăzi. 

Acordaţi-vă o zi de meditaţie şi odihnă, pentru că nu va face rău nimănui. 

 

07.09.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Marte 

din data de 07.09.2009 până în data de: 09.09.2009 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Înainte de a lăsa ca nevoile 

dumneavoastră să prindă viaţă, veţi investi sentimente pentru a încerca o apropiere blândă. 

Fără dragoste nu veţi putea trece prin această tranziţie. Deşi pasiunea este accentuată, 

influenţa armonioasă a lui Venus vă va face să vă simţiţi compatibili. În general, rezervele 

dumneavoastră de energie sunt ridicate, vă place popularitatea, pentru că îi îndeamnă pe 

oameni să aibă grijă de dumneavoastră. Dacă trebuie să vă exprimaţi la serviciu, un amestec 

de farmec şi de putere vă va ajuta să reuşiţi. 

 

07.09.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Saturn 

din data de 07.09.2009 până în data de: 09.09.2009 

 

 Astăzi Venus va intra într-un sextil armonios cu Saturn, planeta responsabilităţii, 

raţiunii şi limitelor. Acest lucru va face să găsiţi plăcere în a avea grijă de obligaţii, fără 

constrângerile obişnuite. Vă îngrijoraţi asupra relaţiilor dumneavoastră şi faceţi tot posibilul 

pentru a evita conflictele. Acest lucru va funcţiona chiar dacă nu depuneţi eforturi prea mari. 

Dacă veţi avea parte de o depresie, veţi putea trece uşor de aceasta şi vă veţi simţi bine. 

Oferiţi-vă ceva special, chiar dacă nu staţi bine cu banii. Organizaţi o reuniune de familie şi 

petreceţi ziua cu părinţii sau cu persoanele mai în vârstă din familie. Probabil că astăzi veţi 

avea dispoziţia de a asculta pe cineva care are mai multă experienţă. 

 



Astrograma previzionară – 1 an – pentru Popescu Maria 

Pag. 41 

09.09.2009 -  Tranziţia lui Saturn în triadă cu Mercur 

din data de 09.09.2009 până în data de: 25.09.2009 

 

 În această perioadă, veţi fi perfect conştientă de capacităţile dumneavoastră de 

concentrare. Disciplina mentală, atenţia la detalii şi un anumit talent organizatoric sunt 

atributele asociate acestei tranziţii. Este posibil să descoperiţi în dumneavoastră talente de 

conducătoare sau să găsiţi soluţia la o problemă care v-a dat de furcă în ultimul timp. Sunteţi 

pe deplin conştientă de capacităţile dumneavoastră intelectuale, de aceea nu veţi ezita să 

acceptaţi responsabilitatea anumitor proiecte. Prioritatea dumneavoastră va fi aceea de a vă 

ocupa de lucrurile concrete şi nu vă veţi pierde timpul cu fantezii. 

 

 Pentru că sunteţi categorică să nu treceţi cu uşurinţă peste semne aparent insignifiante 

şi pentru că, pentru dumneavoastră, toate amănuntele sunt importante, veţi putea să vă ocupaţi 

de tranzacţii la care s-a lucrat până acum sau veţi putea face investiţii. Nu sunteţi uşor de 

impresionat şi nici nu vă lăsaţi influenţată, de aceea puteţi analiza deciziile cu atenţie. Veţi 

lucra cu seriozitate, veţi vorbi cu sens şi veţi fi deschis argumentelor solide, astfel că nimeni 

nu vă poate acuza că sunteţi intolerantă sau îngustă la minte. Ar fi ideal să găsiţi o provocare 

intelectuală, pentru a vă testa capacităţile. 

 

11.09.2009 - Trecerea lui Marte în opoziţie cu Venus 

din data de 11.09.2009 până în data de: 15.09.2009 

 

 Sub această tranziţie veţi simţi o dorinţă puternică de a vă afirma în cadrul relaţiilor. 

Partenerul dumneavoastră ar putea suferi din cauza comportamentului nepotrivit şi s-ar putea 

simţi discriminat. În general relaţiile dumneavoastră sunt caracterizate de conflicte pentru că 

ceilalţi sunt nevoiţi să se apere împotriva egoismului dumneavoastră şi a comportamentului 

dominator. Problema este că nu aveţi sentimentul că puteţi oferi şi nici nu ştiţi în mod realist 

cât trebuie să aşteptaţi înapoi. Vă purtaţi ca un elefant într-un magazin chinezesc, deşi 

sensibilitatea v-ar fi de mare folos.  

 

 Există pericolul unor conflicte în plan fizic şi posibilitatea de a vă şoca partenerul cu 

comportamentul dumneavoastră egoist şi agresiv. Dorintele dumneavoastră sexuale ar putea 

rămâne neîmplinite pentru că nu sunteţi tocmai un om fermecător. Aceasta va fi o cauză de 

frustrări. Dacă vreţi să treceţi prin această tranziţie nevătămată, ar trebui să vă asiguraţi că 

sunteţi pregătita pentru a face compromisuri şi a vă implica în activităţi artistice sau creative 

care nu vă vor face nici un rău. 

 

12.09.2009 - Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Pluto 

din data de 12.09.2009 până în data de: 15.09.2009 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în conjuncţie cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în timpul acestei tranziţii, mai ales în 

privinţa oamenilor ce vă sunt apropiaţi. Din acest motiv, aţi putea încerca să-i convingeţi pe 

ceilalţi asupra poziţiei dumneavoastră, folosind orice mijloace posibile. Varietatea acestei 

manipulări ar putea avea succes, dar este necesar să acţionaţi cu maximă atenţie. Este 

imperativ să vă folosiţi această abilitate într-un mod responsabil şi să reflectaţi asupra 

propriilor motivaţii pentru a fi sigura că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în 

considerare şi nevoile celor de  lângă dumneavoastră. Înclinaţia dumneavoastră de a vă face 

auzite părerile i-ar putea jigni pe ceilalţi. Înainte de a vă hotărî să vă urmaţi calea, luaţi-vă 

timp pentru o plimbare relaxantă şi gândiţi-vă la adevăratele motivaţii. 
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14.09.2009 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Luna 

din data de 14.09.2009 până în data de: 15.09.2009 

 

 Astăzi căutaţi armonie între nevoia dumneavoastră de dragoste şi lumea 

dumneavoastră emoţională. Dorinţa de a trăi în circumstanţe armonioase vă va face să vă 

întâmpinaţi anturajul cu afecţiune, iar farmecul dumneavoastră îl va încânta pe partener.  

 

 Această tranziţie accentuează nevoia dumneavoastră de dragoste şi siguranţă, mai mult 

decât dorinţele sexuale. Ar fi mai plăcut pentru amândoi să petreceţi ziua ca şi cuplu fără să 

vă îngrijoraţi pentru ceva. V-aţi putea relaxa acasă, dacă acolo vă simţiţi confortabil. Această 

tranziţie poate aduce satisfacţii în plus. Relaţia dintre Lună şi Venus este foarte feminină, 

astfel că femeile vor juca un rol important. 

 

15.09.2009 -  

din data de 15.09.2009 până în data de: 17.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Jupiter 

 

 Astăzi vă simţiţi foarte bine şi veţi vedea lumea optimista. Indiferent ce se întâmplă, 

astăzi va fi o zi bună. Ca în fiecare tranziţie care îl include pe Jupiter, lucrurile vor fi centrate 

pe expansiune. Probabil că pentru moment vă doriţi să faceţi ceva extraordinar şi visaţi la 

locuri exotice. Nu este neapărat nevoie să călătoriţi, un vis vă este de ajuns. De principiu, 

sunteţi binevoitoare şi generoasă, dar există pericolul de a deveni arogantă şi de a vă purta 

prea spontan pentru că sunteţi prea sigură pe sine. Veţi scoate tot ce este mai bun din oameni 

fără cea mai mică dificultate. 

 

15.09.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Uranus 

din data de 15.09.2009 până în data de: 16.09.2009 

 

 Probabil că vă veţi trezi cu multe aşteptări astăzi, ca şi cum simţiţi că se va întâmpla 

ceva neobişnuit şi interesant. Împreună cu prietenii dumneavoastră veţi căuta plăceri noi şi 

diferite, care vor include şi aventuri amoroase, din moment ce nu aveţi o relaţie stabilă. Dacă 

sunteţi implicată într-o relaţie, partenerul dumneavoastră va fi surprins de impulsurile 

dumneavoastră bruşte. Multe idei şi întâlniri vă vor da putere pentru viaţa de zi cu zi. Astăzi 

nu va fi o zi plictisitoare. Sunteţi în formă pentru o petrecere. Alţi oameni ar putea avea 

perspective, mai vehemente, dar nu neapărat negative. Dacă aveţi tendinţa de a-i copleşi pe 

ceilalţi, încercaţi să generaţi mai mult optimism în ei. Permiteţi-vă unele mici nebunii, pentru 

că veţi avea destul timp mai târziu pentru lucrurile serioase. 

 

16.09.2009 -    Tranziţia lui Saturn în Casa Ascendentului 

din data de 16.09.2009 până în data de: 02.10.2009 

 

 În această perioadă, veţi produce o impresie de inhibare sau de teamă, chiar dacă nu 

există o explicaţie rezonabilă pentru acest lucru. V-ar putea fi foarte dificil să vă depăşiţi 

inhibările pentru a vă putea bucura de relaţiile simple şi relaxate cu ceilalţi.  Poate fi vorba de 

o muncă extenuantă, sau poate fi chiar o cauză a acesteia, deoarece veţi avea tendinţa să vă 

retrageţi pentru a profita la maximum de timpul dumneavoastră. S-ar putea să fie nevoie să 

acceptaţi faptul că nu aveţi prea mulţi prieteni şi că va trebui să vă schimbaţi atitudinea dacă 

nu doriţi să rămâneţi complet singură. Este timpul să acordaţi mai multă atenţie impresiei pe 
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care o lăsaţi asupra celor din jur şi să vă întrebaţi ce tip de filtre determină părerile 

superficiale ale celorlalţi. 

 

 Această perioadă vă poate părea mult mai gravă decât este în realitate, deci nu vă lăsaţi 

intimidată. Încercaţi să rămâneţi prietenoasă şi deschisă, pentru că adevăratele prietenii rezistă 

în timp şi ele vor fi cele care vă vor ajuta să treceţi de perioadele dificile. 

 

17.09.2009 -  

din data de 17.09.2009 până în data de: 19.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Mercur 

 

 Astăzi este o zi bună pentru a vă destăinui. În consecinţă, veţi comunica mai mult 

decât de obicei şi veţi face tot ce puteţi pentru a evita stresul. Faptul că vă vedeţi poziţia cu 

claritate vă ajută să o explicaţi şi altora. Munciţi eficient pentru că nu aveţi probleme în a vă 

concentra. Astăzi veţi fi o bună ascultătoare, deşi nu acesta este punctul dumneavoastră forte. 

Dacă sunteţi înclinată să vorbiţi mai mult decât să ascultaţi, oamenii vor fi uimiţi de 

comunicarea dumneavoastră eficientă de azi, care include arta de a avea atenţie distributivă. 

 

17.09.2009 -  

din data de 17.09.2009 până în data de: 19.09.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Soarele 

 

 Pentru moment, sunteţi capabilă să înţelegeţi alcătuirea personalităţii dumneavoastră 

mai bine şi să găsiţi cuvintele potrivite pentru a o exprima. O accentuare a comunicării vă dă 

posibilitatea de a vă explica starea spirituală. Pentru că armonia este foarte importantă pentru 

dumneavoastră, veţi depune efortul de a înţelege diferitele puncte de vedere. 

 

 Este posibil să plecaţi într-o scurtă călătorie de afaceri. În orice caz, ziua va părea 

foarte obositoare, dar orice s-ar întâmpla va fi foarte interesantă. 

 

17.09.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Ascendentul 

din data de 17.09.2009 până în data de: 19.09.2009 

 

 Oamenii vă plac pentru că sunteţi maleabilă. Cu căldura şi farmecul dumneavoastră 

deschis puteţi atrage persoane pe care nu le-aţi mai întâlnit până acum. Din această cauză, nu 

este nevoie să petreceţi ziua singură. Poate că veţi investi mult efort pentru înfăţişarea 

dumneavoastră exterioară şi astăzi veţi fi mai atrăgătoare faţă de sexul opus. În orice caz, veţi 

fi în mijlocul oamenilor şi veţi face un pas important înainte. Bucuraţi-vă de această zi şi nu 

permiteţi obligaţiilor zilnice să vă supere. 

 

17.09.2009 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 17.09.2009 până în data de: 19.09.2009 

 

 Dacă plănuiţi să vă redecoraţi apartamentul, acesta este timpul potrivit, pentru că vă 

doriţi să vă simţiţi confortabil acasă şi să vă bucuraţi de timpul pe care îl petreceţi cu familia 

sau prietenii apropiaţi. Pentru că puteţi crea un mediu plăcut, ar trebui să gătiţi ceva bun sau 

să invitaţi pe cineva în vizită. Nu vă va fi greu să vă exprimaţi sentimentele deschis şi să vă 
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arătaţi afecţiunea. Singurele locuri în care vă simţiţi nesigură sunt cele deschise sau care sunt 

competitive. Concentraţi-vă asupra împrejurimilor şi faceţi-i pe oameni fericiţi. 

 

18.09.2009 -  

din data de 18.09.2009 până în data de: 20.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Ascendentul 

 

 Astăzi nu sunteţi o persoană uşor de abordat. Pentru că pătrarul aduce întotdeauna 

elemente provocatoare, ar fi avantajos să nu vă lăsaţi prinsa de propriile interese. Dacă simţiţi 

dorinţa de a controla, s-ar putea ajunge la conflicte pentru că nimănui nu-i place să fie 

dominat. Fiţi sinceră cu dumneavoastră chiar dacă vi se pare dificil, cu excepţia situaţiei în 

care vă plac confruntările. 

 

22.09.2009 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Ascendentul 

din data de 22.09.2009 până în data de: 24.09.2009 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine, deşi nu ar trebui să vă 

bazaţi pe aprobarea celorlalţi. Astăzi este o zi bună pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este 

posibil să fi neglijat acest aspect, şi de asemenea pentru reflectare; în loc să intraţi în conflicte, 

ar fi preferabil să aveţi pace şi linişte în cămin. 

 

23.09.2009 -  

din data de 23.09.2009 până în data de: 25.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Soarele 

 

 Cu patru luni înainte şi după ziua dumneavoastră, acest aspect apare în diagrama 

naşterii. Soarele intră într-un aspect armonios împreună cu semnul corelativ. În timpul acestei 

perioade, vă veţi simţi buna şi veţi dori să vă relaxaţi. Oamenii din jurul dumneavoastră nu vă 

văd ca pe o problema, iar activităţile de grup vor fi armonioase. Un nivel înalt de energie vă 

va pune în postura de a avea o direcţie satisfăcătoare în luna ce urmează. Dacă veţi afla că nu 

toate lucrurile din trecut s-au întâmplat după planificare, puteţi face ceva pentru a schimba 

acest lucru. 

 

23.09.2009 -  

din data de 23.09.2009 până în data de: 25.09.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur  intră în triadă cu poziţia lui Mercur de pe diagramă.  Ziua va fi 

caracterizată de comunicarea intelectuală bine echilibrată, care ar trebui să aducă rezultate 

realiste. Astăzi este o zi potrivită pentru a face planuri şi puteţi presupune că organizarea 

dumneavoastră nu va fi trecută cu vederea. Veţi trece de nervozitatea care poate însoţi uneori 

aspectele lui Mercur, dacă aveţi pe rând grijă de toate lucrurile. Dacă aveţi idei bune, veţi fi în 

postura de a le aduce la viaţă şi de a le da formă. Astăzi nu vă veţi pierde în dispute fără 

conţinut, ci veţi avea parte de conversaţii serioase şi constructive. 
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26.09.2009 -  

din data de 26.09.2009 până în data de: 30.09.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. În acest context, ar trebui să trataţi oamenii cu 

deosebită prietenie, în ciuda accentului pe care îl puneţi pe relaţiile de afaceri. Mintea 

dumneavoastră este activă şi vă veţi pune ţinte înalte. Astăzi, vreţi să realizaţi toate lucrurile la 

care visaţi altădată. Succesul dumneavoastră va depinde de cât de realiste vor fi ţintele pe care 

vi le propuneţi. Dacă aţi fost interesată dintotdeauna de astrologie, puteţi folosi această 

tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. Chiar dacă depuneţi efortul de a 

vedea lucrurile într-un context mai larg, nu vă veţi pierde atenţia pentru detalii, pentru că 

sunteţi conştientă că toate lucrurile mari sunt alcătuite din milioane de elemente mici. 

 

26.09.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Neptun 

din data de 26.09.2009 până în data de: 28.09.2009 

 

 Această tranziţie va depinde foarte mult de poziţia planetei Neptun în diagramă şi de 

cât de ferm aveţi picioarele înfipte în pământ. Dacă este aşa, veţi trece de această zi fără 

pagube. Altfel, veţi avea parte de o zi cu multe momente neplăcute. Neptun reprezintă 

dragostea pură, altruistă pentru orice formă de creaţie, dar s-ar putea să exageraţi şi să vă 

înecaţi în propriile emoţii.  

 

 Dacă vi se pare dificil să acceptaţi realitatea şi să deveniţi independentă, acest lucru se 

va evidenţia mai ales în relaţia dumneavoastră. Poate că sunteţi foarte vulnerabilă şi aveţi o 

nevoie exagerată de a simţi armonie împrejurul dumneavoastră. Acest lucru ar putea să vă 

facă să aveţi pretenţia ca oamenii să fie atenţi la dumneavoastră, iar dacă nu se va întâmpla 

aşa veţi fi dezamăgită şi veţi începe o ceartă.  

 

 Aceasta va fi o tranziţie foarte emoţională. Modul în care o folosiţi depinde de 

dumneavoastră. 

 

27.09.2009 -  

din data de 27.09.2009 până în data de: 29.09.2009 

 

   Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Pluto 

 

 Această tranziţie vă poate face să trăiţi intens. Soarele care reprezintă voinţa şi energia, 

se va întâlni cu Pluto, planeta revoluţiilor şi a schimbărilor. Aceasta este o tranziţie scurtă, aşa 

că nu va aduce schimbări majore. În schimb, ar putea conduce spre conflicte scurte şi intense. 

Cineva ar putea încerca să-şi exercite puterea în pofida dumneavoastră, ceea ce vă va provoca 

să vă apăraţi cu dinţii. Chiar dacă aceasta este doar o fază scurtă care va trece repede, nu 

există nici un motiv pentru ca situaţiile să se agraveze. Ar fi în avantajul dumneavoastră să vă 

relaxaţi corpul şi mintea şi aţi putea merge la saună. Aceasta vă va reîmprospăta puterile, iar 

moleşeala plăcută de după vă va cufunda într-un somn regenerator din care vă veţi trezi plină 

de viaţă. 
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29.09.2009 -  

din data de 29.09.2009 până în data de: 01.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Neptun 

 

 Astăzi Soarele va intra în sextil cu planeta Neptun şi veţi simţi dorinţa de a face faţă 

problemelor şi grijilor oamenilor. Dacă sunteţi capabilă să păstraţi sub control temperamentul 

lui Neptun, nu veţi simţi nevoia de a vă refugia în visuri. Pentru că triada este un aspect care 

favorizează circumstanţele plăcute, gândiţi-vă la ce aţi putea face astăzi. Chiar dacă nu este 

nevoie să câştigaţi cele şase numere de la loterie, veţi putea fi de folos celorlalţi. Această 

constelaţie vă va păstra tendinţa spre egoism sub control. În timpul zilei, ar trebui să primiţi 

destule ocazii de depozitare a unei karme pozitive. În plus, constituţia dumneavoastră vă poate 

îndemna să cercetaţi un domeniu, cum ar fi astrologia. 

 

29.09.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Venus 

din data de 29.09.2009 până în data de: 01.10.2009 

 

 Bucuraţi-vă de această zi la maximum. Astăzi simţurile dumneavoastră sunt ascuţite 

atât pentru acţiuni fizice, cât şi pentru acţiuni artistice. Lăsaţi lucrurile să se întâmple cu calm, 

dar nu vă fie jenă să preluaţi iniţiativa. Scoateţi-vă partenerul la cină şi petreceţi o seară 

amuzantă împreună.  

 

 Pentru dumneavoastră doi nu este neapărat să fiţi singuri pentru a vă distra. Această 

perioadă este foarte potrivită pentru a vă distra la petreceri unde puteţi întâlni mulţi oameni. 

Poate că sunteţi nerăbdătoare să vă folosiţi din plin cartea de credit. Dacă nu este nici un 

pericol implicat, nu vă va ajuta decât să vă oferiţi plăceri simple. Chiar dacă acest tranzit 

poate determina relaţii, vă va lua mult timp până veţi începe o nouă relaţie serioasă. În orice 

caz, ar trebui să petreceţi ziua într-un mod plăcut; fiţi bună cu dumneavoastră sau lăsaţi pe 

altcineva să vă răsfeţe. Această tranziţie vă va stimula creativitatea pentru o perioadă scurtă de 

timp, astfel încât vă veţi putea înfrumuseţa anturajul. 

 

30.09.2009 -  

din data de 30.09.2009 până în data de: 05.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. În acest context, ar trebui să trataţi oamenii cu 

deosebită prietenie, în ciuda accentului pe care îl puneţi pe relaţiile de afaceri. Mintea 

dumneavoastră este activă şi vă veţi pune ţinte înalte. Astăzi, vreţi să realizaţi toate lucrurile la 

care visaţi altădată. Succesul dumneavoastră va depinde de cât de realiste vor fi ţintele pe care 

vi le propuneţi. Dacă aţi fost interesată dintotdeauna de astrologie, puteţi folosi această 

tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. Chiar dacă depuneţi efortul de a 

vedea lucrurile într-un context mai larg, nu vă veţi pierde atenţia pentru detalii, pentru că 

sunteţi conştientă că toate lucrurile mari sunt alcătuite din milioane de elemente mici. 
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30.09.2009 - Tranziţia lui Neptun în triadă cu Uranus 

din data de 30.09.2009 până în data de: 05.11.2009 

 

 Aceasta este o perioadă propice pentru introspecţii de ordin spiritual. Având mintea 

deschisă spre noi experienţe, vă puteţi simţi libera să începeţi să studiaţi pe orice temă. Vă va 

fi deosebit de folositor să abordaţi astrologia sau alte domenii esoterice, în care intuiţia joacă 

un rol important. În timpul studiului oricăruia dintre aceste domenii, veţi accepta limitele şi vă 

veţi asigura de menţinerea unui echilibru psihic. Cel mai important lucru este de a vă extinde 

lumea interioară şi de a ajunge la un nivel profund în privinţa legăturii dumneavoastră cu 

lumea întreagă. Veţi încerca să îmbunătăţiţi condiţiile de viaţă, printr-un ajutor generos şi prin 

bogăţia de idei, preocupările dumneavoastră depăşind interesele proprii şi vizând dezvoltarea 

întregii planete şi a tuturor locuitorilor săi, datorită faptului că nu mai doriţi să faceţi nici o 

diferenţiere între oameni. 

  

 Sunteţi încrezătoare în viitor, fără a da însă curs unor concepţii naive. Este posibil ca 

în sfârşit să simţiţi că vă puteţi elibera de inhibările inutile şi că aveţi posibilitatea de a 

respecta doar regulile logice, preferând adoptarea unor metode şi atitudini neconvenţionale 

pentru a pune în aplicare planurile dumneavoastră. Acordaţi mai multă atenţie visurilor, 

pentru că ele vă pot conduce spre un viitor mai bun. 

 

01.10.2009 - Trecerea lui Marte în opoziţie cu Jupiter 

din data de 01.10.2009 până în data de: 05.10.2009 

 

 Sub această tranziţie nu este neapărat să aveţi probleme, în afara cazului în care 

munciţi pentru îndeplinirea ambiţiilor personale, fără să vă gândiţi la efectul asupra celorlalţi. 

Dacă ajungeţi să exageraţi, veţi plăti preţul necesar. Chiar dacă pe moment sunteţi foarte 

încrezătoare, acest lucru nu înseamnă că trebuie să treceţi cu vederea unele lucruri sau că 

sunteţi sinceră în fiecare clipă.  

 

 Căutaţi motivaţiile potrivite, începeţi un nou proiect şi motivaţii şi pe cei din jurul 

dumneavoastră. Probabil vă veţi avea nevoie să plecaţi într-o lungă călătorie. Poate că vă veţi 

implica în unele aspecte sociale, dar ţineţi evidenţa tuturor detaliilor, şi nu construiţi castele 

de nisip. Aţi putea avea tendinţa de a subestima dificultăţile şi de a vă încrede într-un fals 

sentiment de siguranţă.  

 

 Dacă avansaţi cu ajutorul unui plan bine gândit aţi putea descoperi unele oportunităţi. 

 

02.10.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Marte 

din data de 02.10.2009 până în data de: 04.10.2009 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Oricum, acest aspect este încărcat de 

tensiuni ce pot provoca probleme cu partenerul, iar acestea s-ar putea face simţite pe plan 

sexual. Acest lucru nu trebuie să fie aşa de grav, dacă implică eliberarea energiilor sexuale. 

Dacă relaţia fizică este folosită doar pentru a-l răni pe celălalt, nu mai merită să fie pusă în 

mişcare, pentru că va conduce la despărţire.  

 

 În această tranziţie, este important să găsiţi echilibrul între energia delicată a lui Venus 

şi cea vehementă a lui Marte. Dacă reuşiţi acest lucru, veţi fi fericiţi în ciuda oricărui lucru şi 

vă veţi respecta unul pe celălalt. 
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02.10.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Saturn 

din data de 02.10.2009 până în data de: 04.10.2009 

 

 Astăzi Venus va intra în pătrar cu Saturn, planeta responsabilităţii, raţiunii şi limitelor, 

lucru ce nu va aduce armonie. Puteţi doar să speraţi că ziua va trece repede, deşi planeta 

blândă Venus nu va permite un aspect cu obositorul Saturn fără nici un motiv. Vă îngrijoraţi 

asupra relaţiilor dumneavoastră, unii oameni ar putea interpreta răceala sau distanţa 

dumneavoastră ca un semn de respingere. Dacă veţi avea parte de o depresie, veţi putea trece 

de această stare şi vă veţi simţi bine. Oferiţi-vă ceva special, chiar dacă nu staţi bine cu banii. 

Organizaţi o reuniune de familie şi petreceţi ziua cu părinţii sau cu persoanele mai în vârstă 

din familie. Probabil că astăzi veţi avea dispoziţia de a asculta pe cineva care are mai multă 

experienţă. 

 

02.10.2009 - Trecerea lui Marte în pătrar cu Uranus 

din data de 02.10.2009 până în data de: 06.10.2009 

 

 Sub această tranziţie veţi fi neliniştita. Comportamentul impulsiv vă va face dificil să 

vă conformaţi regulilor. Acum simţiţi nevoia de a merge înainte şi să faceţi ori ce vă trece prin 

cap. Aţi putea să vă opuneţi autorităţilor şi să încercaţi o „ revoluţie”. Credeţi că aveţi cele 

mai bune idei şi sunteţi convinsă că le puteţi realiza, dar impresiile dumneavoastră subiective 

nu sunt conforme cu părerea pe care ceilalţi o au despre dumneavoastră. Aceasta vă pune în 

situaţia în care vă înşelaţi singură. Nu vă miraţi dacă ceilalţi vă critică comportamentul 

imprevizibil. Nu vă supăraţi pentru acest lucru şi fiţi recunoscătoare că nu v-au dat afară din 

joc.  

 

 Probabil că sunteţi atât de rănită încât reacţionaţi exagerat şi puteţi provoca un 

accident sau lua decizii pe care le veţi regreta a doua zi. Păstraţi-vă  în limite rezonabile şi 

concentraţi-vă asupra a ceea ce faceţi. 

 

04.10.2009 -  

din data de 04.10.2009 până în data de: 06.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Venus 

 

 Astăzi simţiţi dorinţa de recunoaştere şi vreţi să fiţi bine tratată. Chiar şi când sunteţi 

în centrul atenţiei, nu sunteţi sigură de modul în care ar trebui să vă exprimaţi sentimentele 

deoarece dumneavoastră preferaţi să primiţi. Ar fi indicat să vă relaxaţi astăzi şi să vă găsiţi 

propria modalitate de a iniţia activităţi creative. Mergeţi la teatru sau la un concert. 

 

 Această tranziţie are o capcană. Dezamăgirea şi tendinţa de a evada i-ar putea 

îndepărta pe ceilalţi. Dacă sunteţi conştientă de acest lucru şi atentă, veţi avea o zi plăcută. 

 

05.10.2009 -  

din data de 05.10.2009 până în data de: 07.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur  intră în triadă cu poziţia lui Mercur de pe diagramă.  Ziua va fi 

caracterizată de comunicarea intelectuală bine echilibrată, care ar trebui să aducă rezultate 
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realiste. Astăzi este o zi potrivită pentru a face planuri şi puteţi presupune că organizarea 

dumneavoastră nu va fi trecută cu vederea. Veţi trece de nervozitatea care poate însoţi uneori 

aspectele lui Mercur, dacă aveţi pe rând grijă de toate lucrurile. Dacă aveţi idei bune, veţi fi în 

postura de a le aduce la viaţă şi de a le da formă. Astăzi nu vă veţi pierde în dispute fără 

conţinut, ci veţi avea parte de conversaţii serioase şi constructive. 

 

06.10.2009 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Ascendentul 

din data de 06.10.2009 până în data de: 08.10.2009 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine, deşi nu ar trebui să vă 

bazaţi pe aprobarea celorlalţi. Astăzi este o zi bună pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este 

posibil să fi neglijat acest aspect, şi de asemenea pentru reflectare; în loc să intraţi în conflicte, 

ar fi preferabil să aveţi pace şi linişte în cămin. 

 

06.10.2009 - Trecerea lui Marte în opoziţie cu Mercur 

din data de 06.10.2009 până în data de: 09.10.2009 

 

 Sub această tranziţie veţi simţi dorinţa de a-i face pe ceilalţi conştienţi de poziţia 

dumneavoastră. Totuşi, este posibil să accentuaţi prea tare nevoile egoiste care ar putea 

distorsiona realitatea şi ar putea supăra pe ceilalţi, îndepărtându-i, iar acest lucru vă va 

stânjeni şansele de succes. Participarea dumneavoastră la discuţii nu este caracterizată de 

diplomaţie. Pe moment, vă este greu să vedeţi lucrurile din altă perspectivă, lucru ce ar putea 

conduce la certuri. Ar fi benefic să vă luaţi timp să vă gândiţi la cauza acestor discuţii. În 

timpul acestei perioade, vă veţi putea concentra asupra scopurilor intelectuale. Totuşi, dacă 

sunteţi prea preocupata de propria persoană, aceste eforturi nu vor avea succes. Luaţi-vă 

măsuri speciale şi evitaţi să-i răniţi pe ceilalţi cu limba dumneavoastră ascuţită şi încercaţi să 

vă ţineţi sub control. 

 

07.10.2009 -  

din data de 07.10.2009 până în data de: 09.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Marte 

 

 Astăzi puterile armonioase sunt la lucru şi v-ar putea fi de folos pentru un nou proiect. 

Pentru moment aveţi multe idei bune pe care le puteţi folosi în mod constructiv fără a crea 

stres. Sunteţi într-o formă fizică bună şi nu veţi lăsa ca ziua să treacă fără activitate fizică. 

Dacă sunteţi harnică, vă veţi bucura de acest lucru. La sfârşitul zilei, vă veţi uita înapoi şi vă 

veţi mira de câte lucruri aţi făcut fără a fi obosita. Pentru că nu insistaţi să vă impuneţi, ceilalţi 

se vor bucura să lucreze cu dumneavoastră. Seara vă va găsi mulţumită. 

 

07.10.2009 -  

din data de 07.10.2009 până în data de: 09.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Saturn 

 

 Astăzi Soarele intră într-o triadă armonioasă cu Saturn, planeta responsabilităţii şi a 

obligaţiilor. În prezent, sunteţi capabilă să îndepliniţi cu eficienţă sarcinile pe care de obicei le 

evitaţi. Acest lucru vă va câştiga respectul colegilor, şi mai ales al şefului, care vă va aprecia 

abilităţile de planificare şi organizare de care dispuneţi. Modul dumneavoastră de a rezolva 

lucrurile îi include şi pe ceilalţi, iar autodisciplina de care daţi dovadă nu va fi criticată pentru 
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că tot ceea ce faceţi este bine fondat. În consecinţă, nu veţi naşte rezistenţă şi veţi fi foarte 

mulţumită la sfârşitul zilei. 

 

09.10.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Jupiter 

din data de 09.10.2009 până în data de: 10.10.2009 

 

 Această zi va rămâne în memoria dumneavoastră pentru mult timp. Venus va intra 

într-o triadă armonioasă cu poziţia lui Jupiter din diagramă. Jupiter este responsabil de 

evenimentele plăcute, printre alte lucruri. Chiar dacă vă asumaţi mai multe lucruri decât puteţi 

duce, nu vă privaţi de plăcerile vieţii. Astăzi vă simţiţi foarte bine, iar oamenii din jurul 

dumneavoastră îşi vor face o părere bună despre dumneavoastră.  Relaţiile vor aduce întâlniri 

minunate, caracterizate de căldură şi sensibilitate reciprocă. Chiar şi în viaţa profesională, veţi 

avea succes.  

 

 Astăzi veţi întâlni oameni care vă vor fi importanţi mai târziu. Aceasta include relaţii 

romantice, aşa că fiţi pregătită. Aceasta va fi o zi plăcută, în care vă veţi bucura de tot felul de 

activităţi plăcute, şi veţi fi răsfăţată. 

 

10.10.2009 -  

din data de 10.10.2009 până în data de: 12.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Soarele 

 

 Pentru moment, sunteţi capabilă să înţelegeţi alcătuirea personalităţii dumneavoastră 

mai bine şi să găsiţi cuvintele potrivite pentru a o exprima. O accentuare a comunicării vă dă 

posibilitatea de a vă explica starea spirituală. Pentru că armonia este foarte importantă pentru 

dumneavoastră, veţi depune efortul de a înţelege diferitele puncte de vedere. 

 

 Este posibil să plecaţi într-o scurtă călătorie de afaceri. În orice caz, ziua va părea 

foarte obositoare, dar orice s-ar întâmpla va fi foarte interesantă. 

 

11.10.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Mercur 

din data de 11.10.2009 până în data de: 12.10.2009 

 

 Tranziţia ar trebui să se adreseze conceptului dumneavoastră de comunicare, care nu 

va include conversaţii stimulante intelectual; cel puţin nu astăzi. Oricum, veţi fi foarte 

fermecătoare şi veţi avea condiţii favorabile pentru a stabili legături cu femeile, indiferent de 

genul dumneavoastră. Vă veţi apropia de oameni cu bună dispoziţie şi veţi întreţine atmosfera 

cu glume. În general, folosirea creativă a cuvântului scris şi vorbit vă este la îndemână şi vă 

va câştiga admiraţia. Veţi face o impresie generală foarte bună. Din punct de vedere 

profesional, aceasta va fi o zi foarte bună pentru a vă reorganiza locul de muncă, lucru pe care 

colegii îl vor aprecia cu siguranţă. Dacă vor apărea conflicte în relaţia dumneavoastră veţi 

putea să le lămuriţi. 

 

11.10.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Ascendentul 

din data de 11.10.2009 până în data de: 13.10.2009 

 

 Oamenii ar putea observa nevoia dumneavoastră accentuată de armonie, care vă 

împiedică să vă urmăriţi interesele personale sau să deschideţi gura atunci când ceva nu vă 

convine; chiar în cazurile când acest lucru ar fi justificat. Poate că nu vă simţiţi împăcată cu 
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dumneavoastră, nu vă convine propria coafură şi vă criticaţi propria imagine din oglindă. 

Dacă este aşa, atunci acesta este timpul potrivit de a investi în imaginea dumneavoastră, cu 

scopul de a vă reda încrederea în propria persoană. 

 

 În orice caz, astăzi veţi căuta companie, şi de asemenea veţi fi capabilă să vă bucuraţi 

de aceasta, fapt ce va duce spre o cucerire romantică, asta dacă nu vă ascundeţi şi nu vă arătaţi 

farmecul. Ar trebui să vă bucuraţi de simpatia pe care o câştigaţi. 

 

13.10.2009 - Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Pluto 

din data de 13.10.2009 până în data de: 14.10.2009 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în conjuncţie cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în timpul acestei tranziţii, mai ales în 

privinţa oamenilor ce vă sunt apropiaţi. Din acest motiv, aţi putea încerca să-i convingeţi pe 

ceilalţi asupra poziţiei dumneavoastră, folosind orice mijloace posibile. Varietatea acestei 

manipulări ar putea avea succes, dar este necesar să acţionaţi cu maximă atenţie. Este 

imperativ să vă folosiţi această abilitate într-un mod responsabil şi să reflectaţi asupra 

propriilor motivaţii pentru a fi sigura că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în 

considerare şi nevoile celor de  lângă dumneavoastră. Înclinaţia dumneavoastră de a vă face 

auzite părerile i-ar putea jigni pe ceilalţi. Înainte de a vă hotărî să vă urmaţi calea, luaţi-vă 

timp pentru o plimbare relaxantă şi gândiţi-vă la adevăratele motivaţii. 

 

15.10.2009 -  

din data de 15.10.2009 până în data de: 17.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Luna 

 

 În această fază, voinţa şi energia dumneavoastră se vor confrunta cu lumea emoţiilor, 

nu veţi avea nici o problemă în a răspunde emoţional ambiţiilor dumneavoastră. 

 

 Luna accentuează situaţia din cămin. Nu aveţi nici o problemă în a vă exprima 

sentimentele faţă de ceilalţi. Această tranziţie va aduce o perioadă scurtă în care baza 

dumneavoastră emoţională va fi în concordanţă cu modul în care vă conduceţi viaţa. Dacă 

aveţi de obicei dificultăţi în a fi deschisă şi sinceră, veţi descoperi cu uimire că aceste 

probleme nu vor mai exista. Această tranziţie este prea scurt trăită pentru a lăsa o impresie de 

durată, dar veţi vedea cu claritate că faceţi faţă provocărilor vieţii de zi cu zi. 

 

15.10.2009 -  

din data de 15.10.2009 până în data de: 17.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Jupiter 

 

 Astăzi vă simţiţi puternică, dar nu veţi vedea lumea în pozitiv. De fapt sunteţi capabilă 

să vă dedicaţi cu multă atenţie, dar vă lăsaţi ispitită să-i încărcaţi pe ceilalţi. Ca în fiecare 

tranziţie care îl include pe Jupiter, lucrurile vor fi centrate pe expansiune. Pentru că acest 

aspect este provocator feriţi-vă de excese, care ar putea însemna supraîncărcare cu 

responsabilităţi şi obligaţii. Numai pentru că sunteţi bună în a-i convinge pe ceilalţi că vă 

descurcaţi în orice situaţie, nu înseamnă că acest lucru este şi adevărat. Câteodată există 

pericolul de a deveni arogantă şi de a vă purta prea spontan pentru că sunteţi prea sigură pe 

sine. Chiar dacă vi se pare dificil, este important să-i acordaţi partenerului destul spaţiu. 
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15.10.2009 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Neptun 

din data de 15.10.2009 până în data de: 16.10.2009 

 

 Astăzi alte persoane vor aprecia sensibilitatea dumneavoastră, în cazul în care reuşiţi 

să-i daţi expresia potrivită. Neptun susţine o formă mai înaltă de dragoste, în timp ce Mercur 

reprezintă conceptul comunicării, care va permite mai multă tandreţe în relaţiile cu prietenii. 

Există pericolul ca tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să intre în joc şi să aducă influenţe 

negative. Este probabil să contribuie la înţelegerea intuitivă a anturajului dumneavoastră. 

Această tranziţie vă face predispusă spre visare în privinţa modului în care ar arăta o lume 

ideală. De aceea, este potrivit să reconsideraţi toate perspectivele care au fost produs al acestei 

tranziţii şi să vă asiguraţi că sunt conforme cu realitatea. Nu luaţi decizii importante astăzi. 

Acordaţi-vă o zi de meditaţie şi odihnă, pentru că nu va face rău nimănui. 

 

15.10.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Soarele 

din data de 15.10.2009 până în data de: 17.10.2009 

 

 Aceasta ar trebui să fie o zi frumoasă, pentru că vă simţiţi bine şi sunteţi cu ochii 

deschişi. Plănuiţi să vă petreceţi ziua cu cineva şi să vă simţiţi bine. Astăzi puteţi fi sigură că 

veţi primi sprijin de la alţii şi veţi face o impresie bună oriunde veţi merge. Oamenii vă plac şi 

dacă se întâmplă ceva care vă deranjează, această zi vă va da ocazia de a face cunoscut acest 

lucru. Vă purtaţi foarte iubitor cu partenerul. Poate că veţi sărbători un festival al dragostei în 

timpul serii.  

   

 Aveţi grijă ca succesele să nu vi se urce la cap şi să vă facă înfumurată. Dacă aveţi 

talent artistic, această tranziţie vă va aduce noi idei, care vor fi de mare ajutor mediului 

dumneavoastră familial. 

 

16.10.2009 -  

din data de 16.10.2009 până în data de: 18.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Uranus 

 

 Astăzi Soarele se va întâlni cu Uranus, planeta surprizelor. Astăzi stimulii 

dumneavoastră zilnici vor fi caracterizaţi de faptul ca nu sunt cei obişnuiţi. Pentru moment 

puteţi experimenta faptul că există lucruri plăcute care se pot pierde în rutina de zi cu zi. 

Gândiţi-vă de două ori înainte de a refuza o invitaţie din partea unui prieten care vă roagă să 

faceţi ceva ce vi se pare neobişnuit. Dacă acceptaţi, această tranziţie îşi va îndeplini scopul, şi 

anume acela de a vă reaminti că există lucruri pozitive în viaţă care sunt neobişnuite. Dacă 

sunteţi convinsă că nu vă puteţi dezlipi de procedurile zilnice vă veţi simţi iritată. 

Flexibilitatea este moto-ul acestei tranziţii. 

 

16.10.2009 - Trecerea lui Marte în opoziţie cu Soarele 

din data de 16.10.2009 până în data de: 20.10.2009 

 

 Chiar dacă acesta este un aspect provocator, aveţi rezerve enorme de energie. Dar 

trebuie să le folosiţi cu economie, pentru că s-ar putea să nu mai observaţi diferitele nevoi ale 

celor din jurul dumneavoastră. Pe moment, grija dumneavoastră pentru chestiunile personale 

i-ar putea face pe ceilalţi să vă acuze de egoism şi neatenţie. S-ar putea ajunge atât de departe 

încât să deveniţi ţinta criticilor oamenilor. Pentru acest motiv, este bine să fiţi conştientă de 
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acest pericol şi să vă aduceţi aminte să vă gândiţi la ceilalţi, deşi este posibil să vi se pară 

greu. O anumită dorinţă de a face compromisuri v-ar face bine, dar va însemna şi autolimitare 

într-o anumită măsură. Dacă vă păstraţi obiectivitatea veţi îndeplini multe lucruri uimitoare în 

timpul acestei tranziţii. Nu permiteţi ca entuziasmul dumneavoastră pentru muncă să vă scape 

de sub control, pentru că este posibil ca şi ţinând cont de rezervele dumneavoastră de energie, 

să vă asumaţi prea multe lucruri, dacă nu sunteţi atentă. 

 

17.10.2009 -  

din data de 17.10.2009 până în data de: 18.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Venus 

 

 Astăzi ar trebui să căutaţi stimulare intelectuală din lucrurile pozitive ale vieţii, chiar 

dacă nu vi se pare uşor.  De fapt, vă veţi simţi mulţumită, chiar dacă în relaţia dumneavoastră 

există şi unele conflicte. Lămuriţi şi neînţelegerile de care încă nu sunteţi conştientă. Este 

important să renunţaţi la poziţia dumneavoastră, din cauza dorinţei lui Venus de diplomaţie. 

Conflictele pot fi rezolvate foarte uşor dacă faceţi câţiva paşi spre împăcare. Petreceţi seara cu 

o persoană pe care o iubiti. Ar fi înţelept să fiţi atentă la modul în care vă cheltuiţi banii, din 

cauza predispoziţiei dumneavoastră de a cheltui mai mult decât câştigaţi. 

 

18.10.2009 -  

din data de 18.10.2009 până în data de: 20.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Mercur 

 

 Astăzi aţi putea fi puţin nervoasă. Vă veţi dori pe undeva o comunicare mai intensă 

decât de obicei. Probabil că nu vă veţi vedea poziţia cu claritate, fapt ce îi va nedumeri pe 

ceilalţi. Veţi suferi de pe urma lipsei de concentrare şi vă puteţi acorda câteva ore de odihnă 

pentru că a-i asculta pe ceilalţi vă oboseşte. Comunicarea reuşită include şi atenţia pe care i-o 

acordaţi partenerului, iar acest lucru nu este potrivit azi. 

 

18.10.2009 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Pluto 

din data de 18.10.2009 până în data de: 20.10.2009 

 

 Astăzi veţi descoperi multe lucruri despre modul în care vă purtati cu oamenii şi mai 

ales cu partenerul. Acest lucru va lăsa o impresie de lungă durată, în aşa măsură încât vă veţi 

schimba comportamentul şi vă veţi apropia de cei din jurul dumneavoastră într-un mod 

prietenos şi plăcut. Dacă aveţi sentimentul că nu puteţi forţa nimic, aveţi dreptate. Acest lucru 

ar trebui să mai îndepărteze tensiunea. De asemenea, lucruri la care speraţi de multă vreme 

vor apărea din senin.  

 

 Din perspectivă negativă, aţi putea fi înclinata să exageraţi plăcerile şi să evitaţi 

conflictele. Poate că manifestaţi o lipsă de autodisciplină şi sunteţi deschisă numai faţă de 

bucuriile vieţii. Această tranziţie ar trebui să dezvolte şi sentimentul unei dedicări faţă de 

ceilalţi. Sunteţi capabilă de emoţii intense, mai ales în relaţiile romantice. Încercaţi să fiţi 

realistă şi păstraţi-vă orientarea spre scopurile stabilite pe termen lung. 
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19.10.2009 -  

din data de 19.10.2009 până în data de: 21.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Ascendentul 

 

 Astăzi veţi genera o impresie bună asupra tuturor, iar acest lucru vă va ajuta să faceţi 

progrese. Triada aduce întotdeauna circumstanţe armonioase, aşa încât vă veţi înţelege bine cu 

ceilalţi şi veţi fi imediat acceptată. Petreceţi seara într-o companie plăcută şi nu vă manifestaţi 

dezamăgirea chiar dacă astăzi nimeni nu va fi împotriva dumneavoastră. Pentru că nu vă este 

greu să vă relaxaţi, aceasta este ziua potrivită pentru a pleca în vacanţă. 

 

19.10.2009 -  

din data de 19.10.2009 până în data de: 21.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Mijlocul Cerului 

 

 Probabil că ziua de astăzi este cea mai potrivită pentru a vă stabili ţinte şi a le realiza. 

Aveţi felul dumneavoastră personal de egoism sănătos şi este posibil să vă întâlniţi cu oameni 

influenţi care vă vor ajuta. Acest lucru vă va permite să vă abordaţi munca încrezătoare şi fără 

tendinţa de a vă ascunde talentele. Acest lucru vă va permite să faceţi impresie ori de câte ori 

apăreţi în public, iar puterea şi entuziasmul dumneavoastră  vor conduce spre multe succese 

ca urmare a muncii stăruitoare. Este evident că vă aflaţi în spatele fiecărui succes şi că sunteţi 

capabilă de şi mai mult. 

 

19.10.2009 -  

din data de 19.10.2009 până în data de: 20.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Marte 

 

 Astăzi, planeta comunicării, Mercur, intră în sextil cu Marte în diagramă. Pe moment, 

sunteţi capabilă să vă descurcaţi cu munca intelectuală mai bine, pentru că aveţi grijă ca 

fiecare lucru să funcţioneze şi nu veţi permite competiţie. Chiar dacă produsul muncii 

dumneavoastră nu vă aduce beneficii în mod direct, acest lucru nu contează, pentru că doriţi 

să ţineţi cont de interesele altora. Cum deja aţi observat aveţi capacităţi intelectuale crescute şi 

le puneţi cu bucurie la dispoziţia altora. Este posibil să vi se ceară să începeţi un nou proiect 

iar entuziasmul dumneavoastră ar putea da impresia că de-abia aţi aşteptat această ocazie de a 

vă apuca de lucru. Nici o problemă nu este prea dificilă pentru dumneavoastră. Cu atitudinea 

dumneavoastră din prezent, pe care o puteţi menţine şi după această tranziţie, veţi lăsa o 

impresie de durată şefului dumneavoastră 

 

19.10.2009 -  

din data de 19.10.2009 până în data de: 20.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Saturn 

 

 Această tranziţie vă oferă capacitatea de a recunoaşte ce se întâmplă în jurul 

dumneavoastră şi aţi dori să schimbaţi. Această zi este favorabilă gândirii constructive, care ar 

putea fi de folos situaţiei sau prietenilor dumneavoastră. Ideea nu este să găsiţi greşelile 

tuturor lucrurilor şi persoanelor. Această tranziţie vă atrage atenţia asupra acelor situaţii care 

vă fac nefericită şi vă va ajuta să le schimbaţi. Astăzi nu este nevoie să fiţi atât de precaută. 
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Păstraţi-vă sub control tendinţa spre perfecţiune, pentru că ştiţi că nu sunteţi o super eroină şi 

nici nu veţi deveni una de-a lungul vieţii. Petreceţi ziua cu o persoană mai în vârstă, care v-ar 

putea ajuta să vedeţi legătura dintre lucruri cu mai multă claritate. Poate că vi se va cere 

sfatul. 

 

20.10.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Neptun 

din data de 20.10.2009 până în data de: 22.10.2009 

 

 Chiar dacă această tranziţie depinde de poziţia lui Neptun şi de cât de ferm aveţi 

picioarele înfipte în pământ, ar trebui ca astăzi să experimentaţi multe momente plăcute. Acest 

lucru se întâmplă pentru că Neptun este cu o octavă mai sus decât Venus şi reprezintă 

dragostea fără urmă de egoism pentru orice formă de creaţie. Nu ar fi surprinzător dacă 

sensibilitatea dumneavoastră faţă de problemele celorlalţi ar atrage atenţia.  

 

 De asemenea, puteţi culege impulsurile artistice din jurul dumneavoastră şi le puteţi 

folosi creativ. Probabil că nu aveţi nici o dificultate în a accepta realitatea şi veţi avea o relaţie 

armonioasă cu partenerul, în cazul în care aveţi o relaţie stabilă. În această tranziţie, veţi fi în 

mod special condusă de sentimentele dumneavoastră. Folosiţi-le în cel mai potrivit mod. 

 

22.10.2009 -    Tranziţia lui Uranus în sextă cu Jupiter 

din data de 22.10.2009 până în data de: 02.12.2009 

 

 Acest tranzit armonios va aduce cu sine experienţe care vă vor ajuta să vă lărgiţi 

orizontul. Acesta este exact lucrul de care aveţi nevoie acum. Vă pot aştepta experienţe 

inedite, precum o călătorie mai lungă ce presupune şi aventuri incitante. Experienţe de acest 

gen vă pot ajuta să vedeţi lumea cu alţi ochi.  

 

 Aţi putea să folosiţi această perioadă şi într-un mod mai concret prin abordarea unor 

noi domenii de studiu, printre care aţi putea include şi astrologia, care sprijină înţelegerea 

rolului individului pe această planetă. Ţinând cont de faptul că nu vă plac restricţiile, este 

posibil să întreprindeţi aceste studii pe cont propriu.  

 

 În general, actuala concepţie de viaţă a dumneavoastră este idealistă şi, dacă aţi putea, 

aţi aboli toată nedreptatea de pe această planetă. Este important să vă armonizaţi interesele cu 

cele ale comunităţii şi să vă sistematizaţi obiectivele. Evenimente neaşteptate şi cunoştinţe noi 

vă vor motiva acţiunile prin impulsuri pozitive. Optimismul dumneavoastră vă va asigura 

reuşita proiectelor pe care le-aţi început şi vă va garanta o recompensă pentru eforturile 

depuse.  

 

 Un lucru bun cu privire la acest tranzit este faptul că nu trebuie să vă mai apăraţi de 

restricţiile şi limitările din trecut, pentru că vor dispărea de la sine, favorizând ordinea în viaţa 

dumneavoastră. 

 

23.10.2009 -  

din data de 23.10.2009 până în data de: 25.10.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Soarele 

 

 Cu trei luni înainte şi după ziua dumneavoastră, acest aspect apare în diagrama 

naşterii. Un pătrar aduce de obicei situaţii provocatoare. Probabil că vă veţi întâlni cu cineva 
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care vă va face să vă îndoiţi a ceea ce sunteţi. Dacă acest lucru provoacă o criză sau nu, 

depinde de cum rezistă scopurile şi opiniile dumneavoastră la încercări. Dacă vă purtati în 

armonie cu energiile cosmice, acest aspect vă va reîmprospăta. 

 

24.10.2009 -  

din data de 24.10.2009 până în data de: 25.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Luna 

 

 Astăzi planeta Mercur, care favorizează comunicarea şi intelectul,  intră în sextil cu 

Luna, care subliniază emoţiile. Logica nu-şi va găsi loc în viaţa dumneavoastră, pentru că 

preferaţi să răspundeţi emoţional. Pentru că Luna vă ajută în general să vă înţelegeţi cu 

femeile, v-ar fi de folos să vorbiţi cu una dintre ele despre luptele dumneavoastră interioare. 

Mama dumneavoastră va fi o alegere înţeleaptă. Petreceţi ziua cu ea şi bucuraţi-vă de 

influenţa liniştitoare a calităţilor ei materne. 

 

24.10.2009 -  

din data de 24.10.2009 până în data de: 25.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Jupiter 

 

 Chiar dacă această tranziţie are o natură provocatoare, se va dovedi a fi foarte 

folositoare, pentru că veţi trăi experienţe care vă vor face cunoştinţă cu contextul mai larg al 

vieţii. Jupiter are de-a face cu extinderea, în timp ce Mercur este asociat de obicei cu 

comunicarea. Dacă aveţi grijă să nu fiţi arogantă, veţi putea avea grijă de obligaţiile de zi cu  

zi şi vă veţi înţelege cu ceilalţi mai bine decât de obicei. Există pericolul de a nu mai observa 

detaliile din cauza perspectivei mărite. Dacă sunteţi conştientă de acest lucru, vă veţi forma 

ochiul pentru detalii ce ar putea părea nesemnificative. 

 

24.10.2009 -  

din data de 24.10.2009 până în data de: 26.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Uranus 

 

 Astăzi planeta Mercur, care susţine comunicarea, va intra în opoziţie cu Uranus, 

planeta responsabilă pentru schimbările bruşte din viaţa dumneavoastră. Brainstorming-ul este 

parte a acestei tranziţii şi ar putea provoca unele turbulenţe. Acestea s-ar putea exprima prin 

oamenii care insistă să provoace o ceartă, sau a maşinilor care refuză să funcţioneze. Deşi 

sunteţi stimulată intelectual, multitudinea de impresii ce vă atacă conştiinţa, vă va nelămuriri 

şi v-ar putea face să reacţionaţi impulsiv. Este important, dar în acelaşi timp şi dificil să 

discerneţi ceea ce este pozitiv din semnalele pe care le primiţi. Dacă aveţi succes puteţi 

descoperi noi interese, ce pot include şi astrologia. 

 

24.10.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Venus 

din data de 24.10.2009 până în data de: 25.10.2009 

 

 Acest pătrar nu este foarte pretenţios, dar trebuie să acordaţi atenţie unor măsuri de 

siguranţă, mai ales în relaţiile cu oamenii. Certurile îndrăgostiţilor, însoţite de evenimente 

neplăcute ar putea apărea şi v-ar putea face să scăpaţi din vedere propriile interese. Poate că 

ideile dumneavoastră despre distracţie sunt asemănătoare cu ale partenerului, sau poate că 
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sunteţi supărată din cauza facturilor. Această tranziţie ar putea prezenta pericolul, de a avea 

dorinţa să cheltuiţi mai mult decât câştigaţi. Oamenii care nu au avut niciodată probleme în 

această zonă nu vor începe deodată să arunce cu banii pe fereastră. Încercaţi să aveţi o zi 

armonioasă şi să fiţi atentă la ceilalţi. 

 

24.10.2009 - Trecerea lui Marte în sextil cu Pluto 

din data de 24.10.2009 până în data de: 28.10.2009 

 

 În această tranziţie, veţi avea la dispoziţie multă energie, şi nu veţi ştii de unde 

provine. Nu este un motiv pentru a vă alarma, pentru că prietenii vă vor ajuta să vă folosiţi 

bine energia. Dorinţa de a avea totul sub control nu va fi de ajuns pentru a-i domina pe 

ceilalţi, dar vă va ajuta să încercaţi să vă influenţaţi anturajul. Chiar dacă nu este acesta 

apogeul tactului dumneavoastră diplomatic, arătaţi-le celorlalţi că sunteţi dispusă să faceţi 

compromisuri, când încercaţi să găsiţi soluţii pentru probleme. Fiţi fericită pentru că puteţi 

munci din greu şi nu vă lăsaţi îndepărtata de obstacole sau de critica celorlalţi. Bărbaţii pot 

exercita o atracţie sexuală magnetică care poate conduce la experienţe plăcute. 

 

24.10.2009 -    Tranziţia lui Saturn în triadă cu Soarele 

din data de 24.10.2009 până în data de: 12.11.2009 

 

 În această perioadă, veţi lucra cu mare uşurinţă, neîntâmpinând dificultăţi în a vă duce 

munca la bun sfârşit într-un mod ordonat. Acest lucru vă va da satisfacţii, pentru că vă place 

munca dumneavoastră şi pentru că îi puteţi vedea roadele. Stiţi exact ceea ce doriţi şi vă 

folosiţi abilităţile într-un mod eficient, ceea ce va aduce o promovare în cariera 

dumneavoastră. Chiar dacă rezultatele nu se arată imediat, nu renunţaţi prea uşor, fiindcă 

această tranziţie aduce cu sine putere şi perseverenţă. Restricţiile nu vă deranjează şi vă 

înţelegeţi bine şi cu şefii sau cu celelalte autorităţi, care ar trebui să fie satisfăcute de munca 

dumneavoastră şi să nu aibă motive de nemulţumire. Folosiţi această tranziţie pentru a vă 

îndeplini obligaţiile pe care le-aţi neglijat şi pentru a elabora nişte planuri concrete. Este 

timpul să puneţi bazele unor proiecte care să vă fie de folos în perioade de criză. Datorită 

faptului că Soarele este în tranziţie, puteţi să puneţi accentul pe dezvoltarea personalităţii şi, în 

acelaşi timp, pe explorarea capacităţilor dumneavoastră pentru atingerea nivelului maximum 

de realizare. „Exploatarea potenţialului” este o expresie folosită frecvent în acest context. 

 

25.10.2009 -  

din data de 25.10.2009 până în data de: 27.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur intră în pătrar cu poziţia lui Mercur de pe diagramă. Ziua va fi 

caracterizată de o comunicare intelectuală activă, deşi este posibil ca rezultatele să nu fie 

realiste. Ar putea lua naştere conflicte care să vă ajute să vă identificaţi unii rivali. Depuneţi 

efortul de a vă păstra nervii sub control, pentru că nervozitatea este o caracteristică a acestei 

tranziţii. Este important să aveţi grijă pe rând de toate lucrurile, decât să încercaţi să faceţi 

totul deodată.  Exprimaţi-vă clar, astfel încât oricine să vă înţeleagă, sau va trebui să faceţi 

faţă consecinţelor neînţelegerilor, care nu vor fi uşor de lămurit în această tranziţie. 
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26.10.2009 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Ascendentul 

din data de 26.10.2009 până în data de: 27.10.2009 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine. Oriunde veţi merge veţi 

fi bine înţeleasă şi veţi fi capabilă să asimilaţi informaţiile rapid. Pentru moment, sunteţi 

nerăbdătoare să faceţi lucruri şi acceptaţi multe invitaţii. Faptul că sunteţi parte a unui grup vă 

face să vă simţiţi bine, deşi acesta nu este un aspect foarte important. Astăzi este o zi bună 

pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este posibil să fi neglijat acest aspect. 

 

26.10.2009 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Mijlocul Cerului 

din data de 26.10.2009 până în data de: 27.10.2009 

 

 Astăzi vă puteţi organiza şi face planuri mai ales în domeniul profesional, unde vă 

puteţi baza pe sprijinul colegilor şi al şefului. Alţii vă vor recunoaşte realizările şi vă vor 

sărbători succesele. Chiar dacă vă vedeţi în mod critic viaţa de până acum, nu veţi avea o 

influenţă negativă asupra persoanelor împreună cu care lucraţi. Acesta este un aspect pozitiv, 

care vă poate ajuta să aduceţi o întâlnire de afaceri la un sfârşit favorabil. Dacă sunteţi 

aproape de colegi şi faceţi schimburi, veţi dobândi multe lucruri. 

 

26.10.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Marte 

din data de 26.10.2009 până în data de: 28.10.2009 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Deşi Venus intră în conjuncţie cu 

poziţia lui Marte de pe diagramă, şi nu invers, ceea ce înseamnă că mai degrabă decât 

reducerea experienţelor la nivel fizic, vor fi investite sentimente adânci, pentru că dragostea 

va avea o însemnătate specială în această perioadă. Pasiunea va fi accentuată, dar influenţele 

armonioase ale lui Venus vă vor orienta spre petrecerea zilei în armonie spirituală cu 

partenerul. În general, aveţi o rezervă ridicată de energie astăzi şi vă bucuraţi de popularitate. 

Dacă trebuie să vă exprimaţi la serviciu, un amestec de farmec şi de putere vă va ajuta să 

reuşiţi. Este posibil să vă străduiţi prea mult pentru a obţine aprobarea celor din jur, dar 

trebuie să vă folosiţi sensibilitatea pentru a păstra aceste tendinţe sub control. 

 

26.10.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Saturn 

din data de 26.10.2009 până în data de: 28.10.2009 

 

 Astăzi Venus va intra în pătrar cu Saturn, planeta responsabilităţii, raţiunii şi limitelor, 

şi veţi observa că vă face plăcere să vă ocupaţi de obligaţii, fără constrângerile obişnuite. Vă 

îngrijoraţi asupra relaţiilor dumneavoastră şi faceţi tot posibilul pentru a evita conflictele. 

Acest lucru va funcţiona chiar dacă nu depuneţi eforturi prea mari. Dacă veţi avea parte de o 

depresie, veţi putea trece de aceasta stare şi vă veţi simţi bine. Oferiţi-vă ceva special, chiar 

dacă nu staţi bine cu banii. Organizaţi o reuniune de familie şi petreceţi ziua cu părinţii sau cu 

persoanele mai în vârstă din familie. Probabil că astăzi veţi avea dispoziţia de a asculta pe 

cineva care are mai multă experienţă. 
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29.10.2009 -  

din data de 29.10.2009 până în data de: 30.10.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Soarele 

 

 Aşteptaţi-vă ca în această dimineaţă să aveţi de-a face cu o muncă de rutină pe care o 

urâţi, cum ar fi pregătirea balanţei financiare de trimestru, sau un inventar. Pentru că un pătrar 

prezintă o natură provocatoare, aveţi grijă să vă exprimaţi clar pentru a evita neînţelegerile. 

Înainte de a acţiona, ar fi mai eficient să luaţi în considerare punctele de vedere ale celorlalţi, 

pentru că sunteţi înclinată să fiţi subiectivă de această dată. Dacă nu renunţaţi la vederile 

dumneavoastră, aţi putea să vă treziţi izolată la sfârşitul acestei zile grele. 

 

29.10.2009 - Trecerea lui Marte în triadă cu Neptun 

din data de 29.10.2009 până în data de: 03.11.2009 

 

 Vă veţi întreba de ce aveţi o imaginaţie atât de activă, dar nu ar trebui să vă surprindă 

pentru că energia lui Marte va intra într-o relaţie armonioasă cu Neptun. Unele dintre ideile 

dumneavoastră ar trebui să fie concrete şi să se bazeze pe realitate. În general, bogăţia 

dumneavoastră de idei va fi văzută pozitiv de ceilalţi, cărora le va face plăcere să se inspire de 

la dumneavoastră. Desigur că acest lucru depinde de cât de bine aveţi picioarele înfipte în 

pământ, pentru că atunci când Neptun este activ ar putea da naştere unor fantezii. Probabil că 

vă puteţi sprijini pe ajutorul prietenilor, care vor ţine cu pasul cu ce faceţi dumneavoastră, vă 

vor consulta şi vă vor asista. 

 

01.11.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Luna 

din data de 01.11.2009 până în data de: 03.11.2009 

 

 Astăzi căutaţi armonie între nevoia dumneavoastră de dragoste şi lumea 

dumneavoastră emoţională. Dorinţa de a trăi în circumstanţe armonioase vă va face să vă 

întâmpinaţi anturajul cu afecţiune, iar farmecul dumneavoastră îl va încânta pe partener.  

 

 Această tranziţie accentuează nevoia dumneavoastră de dragoste şi siguranţă, mai mult 

decât dorinţele sexuale. Ar fi mai plăcut pentru amândoi să petreceţi ziua ca şi cuplu fără să 

vă îngrijoraţi pentru ceva. V-aţi putea relaxa acasă, dacă acolo vă simţiţi confortabil. Această 

tranziţie poate aduce satisfacţii în plus. Relaţia dintre Lună şi Venus este foarte feminină, 

astfel că femeile vor juca un rol important. 

 

02.11.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Jupiter 

din data de 02.11.2009 până în data de: 03.11.2009 

 

 Deşi această tranziţie este încărcată de tensiune, nu ar trebui să vă privaţi de distracţie. 

Probabil că astăzi vă simţiţi leneşă, şi v-ar plăcea să scăpaţi de toate obligaţiile. Găsiţi un 

lucru pe care vă place să-l faceţi şi luaţi-vă o zi liberă, dar aveţi grijă să nu vă pierdeţi în 

plăceri. Acest lucru ar putea conduce la dobândirea multor lucruri frumoase, pe care de fapt  

nu vi le permiteţi. Astăzi s-ar putea să vă răsfăţaţi culinar, iar dacă acest lucru se va întâmpla 

nu vă miraţi dacă vă simţiţi plina. Disciplina nu este punctul dumneavoastră forte. Ideea este 

să stabiliţi o limită pentru excesele dumneavoastră şi să transformaţi această energie în 

activităţi constructive. Venus simbolizează creativitatea umană, iar Jupiter reprezintă 

imaginea de sine, într-un cadru mai larg. 
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02.11.2009 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Uranus 

din data de 02.11.2009 până în data de: 04.11.2009 

 

 Probabil că veţi începe ziua de astăzi cu aşteptări, ca şi cum aţi simţi că se va întâmpla 

ceva neobişnuit şi plăcut. Căutarea dumneavoastră de plăceri vă face pregătita pentru aventuri 

amoroase, pe care le-aţi fi putut trăi şi cu fostul partener. Multe idei şi întâlniri vă vor da 

putere pentru viaţa de zi cu zi. Astăzi nu va fi o zi plictisitoare. Sunteţi în formă pentru o 

petrecere. 

 

 Pregătiţi-vă pentru o surpriză, care va fi pozitivă şi vă va aduce noi perspective. 

Pericolul acestor tranziţii constă în nerăbdarea dumneavoastră. Unii oameni vi se par leneşi 

când îi comparaţi cu dumneavoastră şi vă simţiţi repede copleşita de aşteptările 

dumneavoastră. Poate că nu vă simţiţi confortabil, pentru că vedeţi baloane colorate oriunde 

vă uitaţi şi nu sunteţi interesată de subiecte mai serioase. 

 

03.11.2009 -  

din data de 03.11.2009 până în data de: 05.11.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Venus 

 

 Astăzi creativitatea şi grija dumneavoastră de oameni vor fi subliniate. Deşi apreciaţi 

faptul că sunteţi în centrul atenţiei, nu luaţi pur şi simplu, ci vă place să şi oferiţi. Astăzi ar 

trebui să vă simţiţi foarte bine şi să primiţi multă atenţie, mai ales de la persoanele de sex 

opus, pentru că farmecul dumneavoastră nu va trece neobservat. Distraţi-vă, mergeţi la teatru 

sau la un concert. Dezamăgirea şi tendinţa de a evada i-ar putea îndepărta pe ceilalţi. Dacă 

sunteţi conştientă de acest lucru şi atenta, veţi avea o zi plăcută. 

 

04.11.2009 -     

din data de 04.11.2009 până în data de: 05.11.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Venus 

 

 Lăsaţi-vă inspirata de partea pozitivă a vieţii, şi faceţi acest lucru mergând la un 

concert sau la o piesă de teatru. Poate că vă veţi mărturisi sentimentele faţă de cineva, deşi 

până acum aţi fost foarte timidă. Neînţelegerile dintr-o legătură pot fi lămurite. Acesta nu este 

un argument împotriva unei seri petrecute împreună. Dacă totul merge bine, luaţi-vă o zi 

liberă, relaxaţi-vă şi îndreptaţi-vă atenţia asupra lucrurilor mărunte din viaţă. Puteţi dobândi 

multe lucruri, dar nu încercaţi să le faceţi pe toate o dată, pentru că şi mâine este o zi. 

 

04.11.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Mercur 

din data de 04.11.2009 până în data de: 05.11.2009 

 

 În tot acest timp, nu veţi fi descrisă tocmai ca o maestră a conversaţiilor facile. Vă este 

greu să fiţi fermecătoare sau să arătaţi compasiune. Totuşi, v-ar plăcea să întâlniţi oameni noi  

şi să faceţi schimb de idei.  

 

 Probabil că vă este dificil să analizaţi situaţiile cu precizie; poate că priviţi prin 

ochelari frumos coloraţi şi ignoraţi partea mai puţin plăcută a monedei. Nu vă lăsaţi atrasă în 

conversaţii complexe, ci alegeţi mai degrabă activităţi creative acasă. Relaxaţi-vă cu o carte 

bună, dacă vreţi să profitaţi de pe urma acestei tranziţii. 
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04.11.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Ascendentul 

din data de 04.11.2009 până în data de: 06.11.2009 

 

 Oamenii vă plac pentru că sunteţi o persoană plăcută. Cu căldura şi farmecul 

dumneavoastră puteţi atrage oameni pe care nu i-aţi mai întâlnit niciodată. Deci nu va trebui 

să petreceţi această zi singură. Poate că veţi investi mult în înfăţişarea dumneavoastră 

exterioară pentru a fi mai atrăgătoare faţă de sexul opus. În orice caz, veţi fi înconjurată de 

oameni şi veţi face un pas înainte. Bucuraţi-vă de această zi şi nu vă supăraţi dacă nu puteţi 

ţine pasul cu obligaţiile zilnice. 

 

05.11.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Mijlocul Cerului 

din data de 05.11.2009 până în data de: 07.11.2009 

 

 Astăzi prietenia şi farmecul dumneavoastră vor avea efecte pozitive asupra colegilor 

dumneavoastră şi a şefului. Felul dumneavoastră greoi de a reacţiona la evenimente nu vă 

opreşte să faceţi progrese la serviciu. Pe moment, vă întâlniţi cu oameni noi, care vă observă 

farmecul. Dacă sunteţi interesată să vă înfrumuseţaţi locul de muncă, ideile dumneavoastră 

vor fi deosebit de creative sub această tranziţie. Dacă slujba v-o permite, ieşiţi într-un loc în 

care să vă puteţi pierde în mulţime, pentru că acest lucru v-ar face bine. 

 

05.11.2009 -    Tranziţia lui Neptun în triadă cu Uranus 

din data de 05.11.2009 până în data de: 11.12.2009 

 

 Aceasta este o perioadă propice pentru introspecţii de ordin spiritual. Având mintea 

deschisă spre noi experienţe, vă puteţi simţi libera să începeţi să studiaţi pe orice temă. Vă va 

fi deosebit de folositor să abordaţi astrologia sau alte domenii esoterice, în care intuiţia joacă 

un rol important. În timpul studiului oricăruia dintre aceste domenii, veţi accepta limitele şi vă 

veţi asigura de menţinerea unui echilibru psihic. Cel mai important lucru este de a vă extinde 

lumea interioară şi de a ajunge la un nivel profund în privinţa legăturii dumneavoastră cu 

lumea întreagă. Veţi încerca să îmbunătăţiţi condiţiile de viaţă, printr-un ajutor generos şi prin 

bogăţia de idei, preocupările dumneavoastră depăşind interesele proprii şi vizând dezvoltarea 

întregii planete şi a tuturor locuitorilor săi, datorită faptului că nu mai doriţi să faceţi nici o 

diferenţiere între oameni. 

  

 Sunteţi încrezătoare în viitor, fără a da însă curs unor concepţii naive. Este posibil ca 

în sfârşit să simţiţi că vă puteţi elibera de inhibările inutile şi că aveţi posibilitatea de a 

respecta doar regulile logice, preferând adoptarea unor metode şi atitudini neconvenţionale 

pentru a pune în aplicare planurile dumneavoastră. Acordaţi mai multă atenţie visurilor, 

pentru că ele vă pot conduce spre un viitor mai bun. 

 

08.11.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Soarele 

din data de 08.11.2009 până în data de: 10.11.2009 

 

 Pătrarul pe care Venus îl formează cu poziţia Soarelui din diagramă, poate aduce 

disonanţe  şi resentimente împotriva dumneavoastră, deşi nu vor fi chiar atât de grave. Poate 

că veţi fi criticată pentru poziţia dumneavoastră emoţională faţă de sex sau erotism. Astăzi 

sunteţi înclinată să irosiţi bani, aşa că trebuie să aveţi grijă la excese. S-ar putea ajunge la 

conflicte în relaţia dumneavoastră care se vor rezolva repede. Petreceţi ziua departe de 
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sarcinile obişnuite, pentru că nu sunteţi dispusă să îndepliniţi lucruri care necesită disciplină. 

Încercaţi să fiţi bună cu dumneavoastră. 

 

11.11.2009 -  

din data de 11.11.2009 până în data de: 12.11.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Luna 

 

 Astăzi planeta Mercur, care favorizează comunicarea şi intelectul,  intră în pătrar cu 

Luna, care subliniază emoţiile. Logica nu-şi va găsi loc în viaţa dumneavoastră pentru că 

preferaţi să răspundeţi cu tupeu, ceea ce nu va atrage aprobarea tuturor. Sub această tranziţie, 

gândirea obiectivă şi acţiunea nu vă sunt chiar la îndemână, ceea ce ar putea provoca 

probleme, pentru că ceilalţi nu sunt pregătiţi să vă facă faţă. Pentru că Luna denotă legătura cu 

femeile, se poate spune că acestea vor juca un rol important pentru dumneavoastră astăzi. 

Acest lucru presupune şi o posibilă ceartă cu mama dumneavoastră. Poate că vă veţi certa cu 

ea, dar nu permiteţi ca acest lucru să dureze mult, ar fi mai bine să dezvoltaţi sentimentul de 

apreciere faţă de calităţile ei materne. 

 

11.11.2009 -  

din data de 11.11.2009 până în data de: 12.11.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. În acest context, ar trebui să trataţi oamenii cu 

deosebită prietenie. Mintea dumneavoastră este activă şi vă veţi pune ţinte înalte. Astăzi vreţi 

să realizaţi toate lucrurile la care visaţi altădată. Succesul dumneavoastră va depinde de cât de 

realiste vor fi ţintele pe care vi le propuneţi. Dacă aţi fost interesată dintotdeauna de 

astrologie, puteţi folosi această tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. Chiar 

dacă depuneţi efortul de a vedea lucrurile într-un context mai larg, nu vă veţi pierdeţi atenţia 

pentru detalii, pentru că sunteţi conştientă că toate lucrurile mari sunt alcătuite din milioane de 

elemente mici. 

 

13.11.2009 -  

din data de 13.11.2009 până în data de: 14.11.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur intră în sextil cu poziţia lui Mercur de pe diagramă. Ziua va fi 

caracterizată de comunicarea intelectuală bine echilibrată, care ar trebui să aducă rezultate 

realiste. Astăzi este o zi potrivită pentru a face planuri şi puteţi presupune că organizarea 

dumneavoastră nu va fi trecută cu vederea. Astăzi veţi afla că sunteţi capabila să vă exprimaţi 

gândurile concret, chiar dacă de obicei vă este greu. Dacă aveţi idei bune, veţi fi în postura de 

a le aduce la viaţă şi de a le da formă. Relaţiile dumneavoastră cu ceilalţi vor fi active şi 

interesante, dar nu ar trebui să vă jucaţi; mai bine v-aţi folosi de spiritul dumneavoastră 

receptiv şi aţi lua parte la discuţii serioase şi constructive. 
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14.11.2009 -  

din data de 14.11.2009 până în data de: 16.11.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Luna 

 

 În această fază, voinţa şi energia dumneavoastră se vor confrunta cu lumea emoţiilor; 

veţi fi provocată să vă gândiţi dacă emoţiile dumneavoastră sunt în ton cu ambiţiile. Luna 

accentuează situaţia din cămin. Probabil că acasă există mici neînţelegeri, dar nu vă temeţi, 

pentru că acest aspect nu va aduce cutremure de pământ, ci doar o scurtă perioadă în care 

sentimentele dumneavoastră cu privire la modul în care vă comportaţi sunt făcute conştiente. 

Dacă aveţi dificultăţi în privinţa exprimări sentimentelor, acordaţi-vă o pauză şi retrageţi-vă 

pentru contemplare. Această tranziţie este prea scurt trăită pentru a lăsa o impresie de durată. 

 

14.11.2009 -  

din data de 14.11.2009 până în data de: 16.11.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Jupiter 

 

 Astăzi vă simţiţi foarte bine şi veţi vedea lumea optimista. Indiferent ce se întâmplă, 

astăzi va fi o zi bună. Ca în fiecare tranziţie care îl include pe Jupiter, lucrurile vor fi centrate 

pe expansiune. Probabil că pentru moment vă doriţi să faceţi ceva extraordinar şi visaţi la 

locuri exotice. Nu este neapărat nevoie să călătoriţi, un vis vă este de ajuns. De principiu, 

sunteţi binevoitoare şi generoasă, dar există pericolul de a deveni arogantă şi de a vă purta 

prea spontan pentru că sunteţi prea sigură pe sine. Veţi scoate tot ce este mai bun din oameni 

fără cea mai mică dificultate. 

 

14.11.2009 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Mijlocul Cerului 

din data de 14.11.2009 până în data de: 15.11.2009 

 

 Astăzi talentul dumneavoastră organizaţional specific, vă poate dezamăgi, la fel cum şi 

nivelul de realizări ar putea avea defecte, cum ar fi capacitatea dumneavoastră de a vă 

concentra sau de a lucra pentru îndeplinirea unui scop. Poate că vă gândiţi prea mult la rolul 

dumneavoastră la serviciu, fapt ce ar putea conduce la condiţii nefavorabile pentru 

neînţelegeri cu colegii sa şeful. Totuşi, evitaţi să trageţi concluzii pe termen lung şi aşteptaţi 

până ce lucrurile s-au mai aşezat. 

 

16.11.2009 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Soarele 

din data de 16.11.2009 până în data de: 17.11.2009 

 

 Pentru moment, sunteţi capabilă să înţelegeţi alcătuirea personalităţii dumneavoastră 

mai bine şi să găsiţi cuvintele potrivite pentru a o exprima. O accentuare a comunicării vă dă 

posibilitatea de a vă explica starea spirituală. Pentru că vi se pare important să vă înţelegeţi 

bine cu cei din jurul dumneavoastră, nu există pericolul de a deveni dogmatică. Comunitatea, 

fie cea de la lucru sau din orice altă parte, este foarte importantă pentru moment, iar sub 

această tranziţie vă veţi face cunoscută poziţia într-un mod respectabil.  

 

 Este posibil să plecaţi într-o scurtă călătorie de afaceri. În orice caz, ziua va părea 

foarte obositoare, dar orice s-ar întâmpla va fi foarte interesantă. 
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17.11.2009 -  

din data de 17.11.2009 până în data de: 19.11.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Mercur dumneavoastră 

 

 Astăzi este o zi bună pentru a vă destăinui. În consecinţă, veţi comunica mai mult 

decât de obicei şi veţi face tot ce puteţi pentru a evita stresul. Faptul că vă vedeţi poziţia cu 

claritate vă ajută să o explicaţi şi altora. Munciţi eficient pentru că nu aveţi probleme în a vă 

concentra. Astăzi veţi fi o bună ascultătoare, deşi nu acesta este punctul dumneavoastră forte. 

Dacă sunteţi înclinată să vorbiţi mai mult decât să ascultaţi, oamenii vor fi uimiţi de 

comunicarea dumneavoastră eficientă de azi, care include arta de a avea atenţie distributivă. 

 

17.11.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Venus 

din data de 17.11.2009 până în data de: 18.11.2009 

 

 Bucuraţi-vă de această zi la maximum. Astăzi simţurile dumneavoastră sunt ascuţite, 

atât în domeniul fizic, cât şi în cel artistic. Lăsaţi lucrurile să se întâmple cu calm, dar nu vă 

jenaţi să preluaţi iniţiativa. Scoateţi-vă partenerul la cină şi petreceţi o seară plăcută împreună. 

Nici unul dintre dumneavoastră nu trebuie să fie singur pentru a se distra. Această perioadă 

este favorabilă pentru a vă simţi bine la petreceri. Poate că sunteţi nerăbdătoare să vă folosiţi 

cartea de credit. Acest lucru nu reprezintă un pericol, ci vă ajută să vă oferiţi plăceri simple. 

 

 Chiar dacă această tranziţie determină relaţii, vă va lua mult timp până veţi începe o 

nouă relaţie serioasă. În orice caz ar trebui să petreceţi ziua într-un mod plăcut, răsfăţându-vă, 

sau lăsând pe altcineva să vă răsfeţe. Această tranziţie vă va stimula creativitatea pentru o 

perioadă scurtă, astfel încât să vă puteţi înfrumuseţa anturajul. 

 

17.11.2009 - Trecerea lui Marte în triadă cu Marte 

din data de 17.11.2009 până în data de: 23.11.2009 

 

 Această tranziţie vă va aduce multă energie pe care o investiţi în relaţii, fără grija de a 

insulta pe cineva. În această perioadă, nu vă veţi putea plânge de lipsă de energie. De fapt, 

potenţialul dumneavoastră de a vă afirma va fi întărit cu vitalitate şi curaj. O senzaţie de 

putere fizică vă va da posibilitatea să lucraţi cu încredere, să faceţi exerciţii fizice şi să intraţi 

în contact cu natura. 

 

 Caracteristica principală a lui Marte este sexualitatea care vă va stimula să creşteţi 

activitatea fizică în timpul acestei tranziţii. Dacă nu neglijaţi tandreţea, veţi petrece multe ore 

minunate alături de partener. 

 

 Dacă vreţi să folosiţi această tranziţie în interesul dumneavoastră stabiliţi-vă un scop 

concret pentru că vă veţi putea baza şi pe sprijinul celorlalţi. Oamenii se vor molipsi de 

entuziasmul dumneavoastră. Puteţi dobândi multe lucruri şi puteţi trece de adversari. 

 

17.11.2009 - Trecerea lui Marte în sextil cu Saturn 

din data de 17.11.2009 până în data de: 23.11.2009 

 

 În timpul acestei tranziţii, nu vă va fi uşor să aveţi grijă de munca de rutină, lucru ce 

va fi spre mulţumirea tuturor şi îndeplinirea propriilor obligaţii. Faptul că rămâneţi conştientă 

asupra responsabilităţilor pe care le aveţi, vă ajută să vă concentraţi asupra muncii. Probabil 
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că nu aşteptaţi o recompensă imediată pentru eforturile dumneavoastră şi sunteţi cunoscuta 

drept o persoană umilă. Această combinaţie vă poate aduce mult succes, chiar dacă acesta nu 

apare imediat. Acest lucru nu vă deranjează pentru că sunteţi o persoană foarte răbdătoare şi 

aveţi încredere că veţi culege rezultatele eforturilor dumneavoastră mai târziu. 

 

18.11.2009 -  

din data de 18.11.2009 până în data de: 20.11.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Mijlocul Cerului 

 

 Probabil că ziua de astăzi nu este cea mai potrivită pentru a vă stabili ţinte şi a le 

realiza. Pentru că sunteţi înclinată spre egoism, trebuie să fiţi atentă ca şeful şi colegii 

dumneavoastră să nu fie afectati de aceasta. Nu fiţi prea pretenţioasă, dar fiţi în permanenţă 

conştienta de  valoarea talentelor dumneavoastră. Poate că ar fi bine să staţi în spatele scenei 

şi să amânaţi deciziile ameninţătoare. Acesta nu este un mod de a vă ascunde, ci unul de a da 

mai multă siguranţă naturii  motivaţiilor dumneavoastră. O întârziere de câteva zile nu va fi 

chiar atât de importantă. 

 

19.11.2009 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Pluto 

din data de 19.11.2009 până în data de: 20.11.2009 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în sextil cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă, care reprezintă forţa turbulentă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în 

timpul acestei tranziţii, şi nu va mai exista loc pentru discuţii superficiale. Astăzi problemele 

misterioase şi iluziile vor exercita atracţie asupra dumneavoastră, şi împreună cu alte persoane 

veţi găsi soluţii strălucite pentru acestea. Dacă descoperiţi că îi puteţi manipula pe ceilalţi, 

folosiţi acest lucru într-un mod responsabil şi reflectaţi asupra propriilor motivaţii pentru a fi 

sigură că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în considerare şi nevoile celor de  lângă 

dumneavoastră. Pentru că procesele dumneavoastră cognitive operează la niveluri ce depăşesc 

suprafaţa, ar trebui să vă apropiaţi cu mai multă atenţie de aşa-numitele ştiinţe alternative, 

cum ar fi astrologia. 

 

20.11.2009 - Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Neptun 

din data de 20.11.2009 până în data de: 22.11.2009 

 

 Astăzi sunteţi mai sensibilă decât de obicei, dar acest lucru nu implică şi faptul că vă 

veţi face înţeleasă de ceilalţi. Neptun susţine o formă mai înaltă de dragoste, în timp ce 

Mercur reprezintă conceptul comunicării, care va permite mai multă tandreţe în relaţiile cu 

prietenii. Există pericolul ca tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să vă dezamăgească şi să fiţi 

şi mai confuză decât eraţi înainte. Orice perspectivă trebuie reconsiderată. Această tranziţie vă 

poate nelămuriri modul de a gândi, lucru ce se poate evidenţia în neînţelegerile pe care le-aţi 

putea avea cu alţii. Dacă este posibil, amânaţi deciziile importante pe mai târziu, va fi în 

avantajul dumneavoastră. 
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22.11.2009 -  

din data de 22.11.2009 până în data de: 24.11.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Soarele 

 

 Cu două luni înainte şi după ziua dumneavoastră, acest aspect apare în diagrama 

naşterii. După 2 luni de la ziua de naştere, veţi putea spune dacă schimbările pe care vreţi să le 

introduceţi, fac faţă testului realităţii. Această tranziţie care durează aproximativ două zile vă 

invită să vă uniţi cu alţi oameni în activităţi comune. Se poate ca, două luni înainte, următorul 

an să fie caracterizate de aceeaşi atitudine şi să puteţi vedea mai clar unde s-au împotmolit 

lucrurile anul trecut şi cum puteţi găsi o cale de a vă redefini scopurile. 

 

25.11.2009 -  

din data de 25.11.2009 până în data de: 26.11.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Saturn 

 

 În timpul aceste tranziţii, comunicarea ar putea deveni dificilă, pentru că aţi putea fi 

nesigură în privinţa a ceea ce doriţi să spuneţi. Poate că sunteţi de părere că contribuţia 

dumneavoastră la discuţie nu merită efortul; Saturn încurajează perfecţiunea. Acest lucru v-ar 

putea inhiba şi face exagerat de precaută. Aveţi grijă să nu treceţi cu vederea propriile 

trăsături pozitive de caracter şi ale altor persoane. Unul din efectele puterilor lui Saturn este 

de a vedea totul într-o lumină negativă. Înainte de a cădea în depresie, cereti sfatul unei 

persoane mai în vârstă care vă va ajuta să vedeţi partea plină a paharului. 

 

 În ciuda acestor lucruri, capacitatea dumneavoastră logică este metodică şi 

disciplinată. Aceasta vă pune în poziţia de a vă face lucrul folosind proceduri specifice şi 

câştigând astfel aprobarea şefului. Acest aspect este nefavorabil cu privire la orice fel de 

negocieri. Ar fi mai bine să le amânaţi. 

 

25.11.2009 -  

din data de 25.11.2009 până în data de: 27.11.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Marte 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, se va întâlni cu Marte, planeta energiei şi a 

forţelor eului. Pe moment, sunteţi capabilă să vă descurcaţi cu munca intelectuală mai bine. 

Oricum , munca dumneavoastră ar trebui să producă ceva care să vă fie de folos, decât să 

beneficieze altcuiva. În orice caz, trebuie să evitaţi să vă comparaţi realizările cu cele ale 

altora, pentru că este posibil ca ei să nu se ridice la înălţimea dumneavoastră. Din acest motiv, 

ar fi mai bine să vi se încredinţeze sarcini pe care să le puteţi rezolva singură. Dacă nu este 

aşa, atunci încercaţi să vă retrageţi puţin şi să oferiţi colegilor sprijin în proiectele lor. Chiar 

dacă sunteţi în căutarea unei provocări intelectuale, păstraţi controlul asupra eului 

dumneavoastră şi acceptaţi faptul că nu sunteţi singura persoană de pe această planetă. 

 

25.11.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Luna 

din data de 25.11.2009 până în data de: 27.11.2009 

 

 Chiar dacă aceasta nu este neapărat o tranziţie negativă, ar trebui să vă feriţi să-i 

intimidaţi pe ceilalţi cu toanele dumneavoastră. De fapt, vreţi să-i întâmpinaţi pe ceilalţi cu 
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afecţiune şi tânjiţi după armonie, dar încă nu vă păstraţi invidia sub control. Nu vă îndepărtaţi 

partenerul cu pretenţii exagerate, pentru că acest lucru ar putea dăuna relaţiei. Chiar dacă vi se 

pare dificil, încercaţi să înţelegeţi că nimeni nu vă poate aparţine. O relaţie fericită este 

construită pe încredere reciprocă şi respect, nu pe detenţie reciprocă. 

 

26.11.2009 -  

din data de 26.11.2009 până în data de: 28.11.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Pluto 

 

 Această tranziţie vă va permite să trăi foarte intens. Soarele care reprezintă voinţa şi 

energia, se va întâlni cu Pluto, planeta revoluţiilor şi a schimbărilor. Aceasta este o tranziţie 

scurtă ce vă va permite să vă influenţaţi anturajul. Influenţa dumneavoastră pozitivă vă va 

permite să conştientizaţi cât este de important să vă păstraţi puterile sub control. Ar fi în 

avantajul dumneavoastră să vă relaxati corpul şi mintea şi aţi putea merge la saună. Aceasta 

vă va reîmprospăta puterile, iar moleşeala plăcută de după vă va cufunda într-un somn 

regenerator din care vă veţi trezi plină de viaţa. 

 

26.11.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Jupiter 

din data de 26.11.2009 până în data de: 27.11.2009 

 

 Această zi va rămâne în memoria dumneavoastră pentru mult timp. Venus va intra 

într-o triadă armonioasă cu poziţia lui Jupiter din diagramă. Jupiter este responsabil de 

evenimentele plăcute, printre alte lucruri. Chiar dacă vă asumaţi mai multe lucruri decât puteţi 

duce, nu vă privaţi de plăcerile vieţii. Astăzi vă simţiţi foarte bine, iar oamenii din jurul 

dumneavoastră îşi vor face o părere bună despre dumneavoastră.  Relaţiile vor aduce întâlniri 

minunate, caracterizate de căldură şi sensibilitate reciprocă. Chiar şi în viaţa profesională veţi 

avea succes, şi veţi avea un sentiment de împlinire. Astăzi veţi întâlni oameni care vă vor fi 

importanţi mai târziu. Aceasta include relaţii romantice, aşa că fiţi pregătită. Aceasta va fi o zi 

plăcută, în care vă veţi bucura de tot felul de activităţi plăcute, şi veţi fi răsfăţată. 

 

28.11.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Mercur 

din data de 28.11.2009 până în data de: 29.11.2009 

 

 Tranziţia ar trebui să se adreseze conceptului dumneavoastră de comunicare, care nu 

va include conversaţii stimulante intelectual; cel puţin nu astăzi. Oricum, veţi fi foarte 

fermecătoare şi veţi avea condiţii favorabile pentru a stabili legături cu femeile. Vă veţi 

apropia de oameni cu bună dispoziţie şi veţi întreţine atmosfera cu glume. În general, 

folosirea creativă a cuvântului scris şi vorbit vă este la îndemână şi vă va câştiga admiraţia. 

Veţi face o impresie generală foarte bună. Din punct de vedere profesional, aceasta va fi o zi 

foarte bună pentru a vă reorganiza locul de muncă, lucru pe care colegii îl vor aprecia cu 

siguranţă. Dacă vor apărea conflicte în relaţia dumneavoastră veţi putea să le lămuriţi. 

 

29.11.2009 -  

din data de 29.11.2009 până în data de: 01.12.2009 

 

   Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Neptun 

 

 Astăzi Soarele se va întâlni cu planeta Neptun şi veţi simţi dorinţa de a face faţă 

problemelor şi grijilor oamenilor. Este posibil să aveţi tendinţa de a vă refugia în reverii şi de 
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a vă simţii amorţita. Nu intraţi în panică căci dacă nu aţi avut până acum probleme cu alcoolul 

şi drogurile, nu veţi avea nici de acum înainte. Aceasta este o descriere a unei tendinţe 

generale. În general, poate spune că perspectivele dumneavoastră prezente îi exclud pe 

ceilalţi. Dacă acest lucru este adevărat ar trebui ca astăzi să vă retrageţi şi să studiaţi astrologia 

sau al tip de ştiinţă alternativă care vă poate învăţa să vă înţelegeţi. Acordaţi-vă o zi de 

odihnă. 

 

29.11.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Mijlocul Cerului 

din data de 29.11.2009 până în data de: 30.11.2009 

 

 Probabil că astăzi nu aveţi dispoziţia necesară pentru o muncă disciplinată. Ar fi mai 

amuzant să leneviţi şi să ieşiţi la cumpărături. Cu această atitudine, este posibil să vă luaţi o zi 

liberă şi să mergeţi mâine la muncă plina de energie. Este posibil ca şeful şi colegii 

dumneavoastră să nu manifeste înţelegere faţă de dispoziţia pe care o aveţi astăzi. Dacă este 

posibil ieşiţi undeva unde vă puteţi pierde în mulţime, pentru că acest lucru vă va face bine. 

 

30.11.2009 -  

din data de 30.11.2009 până în data de: 02.12.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Luna 

 

 Astăzi planeta Mercur, care favorizează comunicarea şi intelectul,  intră în triadă cu 

Luna, care subliniază emoţiile. Logica nu-şi va găsi loc în viaţa dumneavoastră, pentru că 

preferaţi să răspundeţi emoţional. Pentru că Luna denotă legătura cu femeile, se poate spune 

că acestea vor juca un rol important pentru dumneavoastră astăzi. Acest lucru presupune şi o 

posibilă ceartă cu mama dumneavoastră. Poate că vă veţi certa cu ea, dar nu permiteţi ca acest 

lucru să dureze mult, ar fi mai bine să dezvoltaţi sentimentul de apreciere faţă de calităţile ei 

materne. 

 

01.12.2009 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Uranus 

din data de 01.12.2009 până în data de: 02.12.2009 

 

 Astăzi planeta Mercur, care susţine comunicarea, va intra în sextil cu Uranus, planeta 

responsabilă pentru schimbările bruşte din viaţa dumneavoastră. Brainstorming-ul este parte a 

acestei tranziţii şi ar putea provoca unele turbulenţe. Contactele cu ceilalţi pot fi foarte 

stimulente. Sunteţi de asemenea interesată să vă faceţi noi cunoştinţe. Astăzi mintea 

dumneavoastră va lucra foarte repede dacă alegeţi să rămâneţi flexibilă şi imaginativă. 

Intuitiv, filtraţi semnalele folositoare de cele pe care le primiţi astăzi. Dacă aveţi succes, puteţi 

descoperi noi domenii de interes, ce pot include şi astrologia. 

 

02.12.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Soarele 

din data de 02.12.2009 până în data de: 04.12.2009 

 

 Aceasta ar trebui să fie o zi frumoasă, pentru că vă simţiţi bine şi sunteţi cu ochii 

deschişi. Plănuiţi să vă petreceţi ziua cu cineva şi să vă simţiţi bine. Astăzi puteţi fi sigură că 

veţi primi sprijin de la alţii şi veţi face o impresie bună oriunde veţi merge. Oamenii vă plac şi 

dacă se întâmplă ceva care vă deranjează, această zi vă va da ocazia de a face cunoscut acest 

lucru. Vă purtaţi foarte iubitor cu partenerul. Poate că veţi sărbători un festival al dragostei în 

timpul serii.  
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 Aveţi grijă ca succesele să nu vi se urce la cap şi să vă facă înfumurată. Dacă aveţi 

talent artistic, această tranziţie vă va aduce noi idei, care vor fi de mare ajutor mediului 

dumneavoastră familial. 

 

02.12.2009 - Trecerea lui Jupiter în opoziţie cu Luna 

din data de 02.12.2009 până în data de: 14.12.2009 

 

 Sub această tranziţie veţi fi înclinată să vă faceţi cunoscute emoţiile, chiar dacă această 

tranziţie are o natură provocatoare, nu trebuie să fie neapărat negativă. În trecut, aţi fost 

oarecum sentimentală, dar oricine are dreptul la acest lucru din când în când, fără să fie 

condamnat pentru aceasta. De asemenea, sunteţi înclinată spre ieşiri emoţionale, pe care ar 

trebui să le păstraţi sub control.  

 

 Pentru că sunteţi tensionată emoţional, nu puteţi tolera nedreptatea. Soluţia finală, 

după părerea dumneavoastră, ar fi îndepărtarea violenţei de pe pământ şi pedepsirea celor 

vinovaţi. Oricum, nu este nevoie să deveniţi fanatică, pentru că, privind lucrurile realist, nu 

veţi putea schimba chiar atât de multe lucruri peste noapte. Dacă sunteţi interesată de 

rezolvarea nedreptăţilor, va trebui să rămâneţi o persoană sobră. Aveţi grijă de ceilalţi pentru 

că simţiţi că puteţi oferi foarte multe lucruri fără a obosi. Dar trebuie să fiţi atentă pentru ca 

ajutorul pe care îl oferiţi să fie în acord cu nevoile celor cărora le este oferit. Altfel, veţi avea 

parte de o trezire mai puţin plăcută la sfârşitul acestei perioade.  

 

 Poate că efectele acestei tranziţii vor lua forma unor rămăşiţe din trecutul 

dumneavoastră şi veţi reuşi să lămuriţi aceste lucruri cu ajutorul familiei dumneavoastră. 

 

02.12.2009 -    Tranziţia lui Uranus în sextă cu Jupiter 

din data de 02.12.2009 până în data de: 11.01.2010 

 

 Acest tranzit armonios va aduce cu sine experienţe care vă vor ajuta să vă lărgiţi 

orizontul. Acesta este exact lucrul de care aveţi nevoie acum. Vă pot aştepta experienţe 

inedite, precum o călătorie mai lungă ce presupune şi aventuri incitante. Experienţe de acest 

gen vă pot ajuta să vedeţi lumea cu alţi ochi.  

 

 Aţi putea să folosiţi această perioadă şi într-un mod mai concret prin abordarea unor 

noi domenii de studiu, printre care aţi putea include şi astrologia, care sprijină înţelegerea 

rolului individului pe această planetă. Ţinând cont de faptul că nu vă plac restricţiile, este 

posibil să întreprindeţi aceste studii pe cont propriu.  

 

 În general, actuala concepţie de viaţă a dumneavoastră este idealistă şi, dacă aţi putea, 

aţi aboli toată nedreptatea de pe această planetă. Este important să vă armonizaţi interesele cu 

cele ale comunităţii şi să vă sistematizaţi obiectivele. Evenimente neaşteptate şi cunoştinţe noi 

vă vor motiva acţiunile prin impulsuri pozitive. Optimismul dumneavoastră vă va asigura 

reuşita proiectelor pe care le-aţi început şi vă va garanta o recompensă pentru eforturile 

depuse.  

 

 Un lucru bun cu privire la acest tranzit este faptul că nu trebuie să vă mai apăraţi de 

restricţiile şi limitările din trecut, pentru că vor dispărea de la sine, favorizând ordinea în viaţa 

dumneavoastră. 
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03.12.2009 - Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Ascendentul 

din data de 03.12.2009 până în data de: 04.12.2009 

 

 Astăzi sunteţi deschisă faţă de explicaţiile celorlalţi. Într-o conversaţie, înţelegeţi 

repede spre ce se îndreaptă interlocutorii şi puteţi învăţa multe lucruri de la ei. Relaţiile 

dumneavoastră vor produce un schimb intelectual intens, pentru că sunteţi receptivă la ideile 

exprimate de partener. Poate că veţi avea o conversaţie lungă ce va fi caracterizată de 

obiectivitatea dumneavoastră. Încercaţi să vă folosiţi de această zi pentru evenimente, precum 

încheierea unor contracte de afaceri sau un interviu pentru o slujbă. 

 

03.12.2009 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Mijlocul Cerului 

din data de 03.12.2009 până în data de: 05.12.2009 

 

 Astăzi vă puteţi organiza şi face planuri mai ales în domeniul profesional, unde vă 

puteţi baza pe sprijinul colegilor şi al şefului. Alţii vă vor recunoaşte realizările şi vă vor 

sărbători succesele. Chiar dacă vă vedeţi în mod critic viaţa de până acum, nu veţi avea o 

influenţă negativă asupra persoanelor împreună cu care lucraţi. Acesta este un aspect pozitiv, 

care vă poate ajuta să aduceţi o întâlnire de afaceri la un sfârşit favorabil. Dacă sunteţi 

aproape de colegi şi faceţi schimburi, veţi dobândi multe lucruri. 

 

05.12.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Pluto 

din data de 05.12.2009 până în data de: 07.12.2009 

 

 Astăzi veţi descoperi multe lucruri despre modul în care vă purtati cu oamenii şi mai 

ales cu partenerul. Acest lucru va lăsa o impresie de lungă durată, în aşa măsură încât vă veţi 

schimba comportamentul şi vă veţi apropia de cei din jurul dumneavoastră într-un mod 

prietenos şi plăcut. Acest lucru ar putea avea de-a face cu o personală pe care o veţi întâlni 

astăzi şi care va fi foarte importantă pentru dumneavoastră. Pe moment, aveţi sentimentul că 

nu mai trebuie să luptaţi pentru scopurile dumneavoastră. Acest lucru va îndepărta multă 

tensiune şi poate că veţi primi un cadou pe care îl aşteptaţi de multă vreme.  

 

 Pentru moment, vă place să vă distraţi, dar nu faceţi acest lucru pe socoteala nimănui. 

Aşa că vă puteţi da drumul şi vă puteţi simţi bine. Această tranziţie ar putea dezvolta şi un 

sentiment profund de apartenenţă la comunitate, şi sunteţi capabilă de emoţii intense, mai ales 

în relaţiile romantice. 

 

06.12.2009 -  

din data de 06.12.2009 până în data de: 08.12.2009 

 

Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Marte 

 

 Astăzi puterile armonioase sunt la lucru şi v-ar putea fi de folos pentru un nou proiect. 

Pentru moment aveţi multe idei bune pe care le puteţi folosi în mod constructiv fără a crea 

stres. Sunteţi într-o formă fizică bună şi nu veţi lăsa ca ziua să treacă fără activitate fizică. 

Dacă sunteţi harnică, vă veţi bucura de acest lucru. La sfârşitul zilei vă veţi uita înapoi şi vă 

veţi mira de câte lucruri aţi făcut fără a fi obosit. Pentru că nu insistaţi să vă impuneţi, ceilalţi 

se vor bucura să lucreze cu dumneavoastră. Seara vă va găsi mulţumită. Dacă sunteţi în 

general nemulţumita, atunci nu vă miraţi că această zi a fost plină de obligaţii. 
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06.12.2009 -  

din data de 06.12.2009 până în data de: 08.12.2009 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Saturn 

 

 Astăzi Soarele va intra în opoziţie cu Saturn, planeta responsabilităţii şi a obligaţiilor. 

În această privinţă, nivelul dumneavoastră de energie nu este atât de ridicat pe cât ar trebui şi 

aţi prefera să staţi acasă pentru că situaţia de la serviciu a scăpat de sub control şi nu vă simţiţi 

în stare să faceţi faţă conflictelor. În prezent, sunteţi mai înclinată să criticaţi, lucru ce nu vă 

face populara între colegi. Există pericolul de vă lua prea în serios poziţia şi de a neglija 

drepturile oamenilor de lângă dumneavoastră. Există o problemă serioasă pe care o puteţi 

depăşi prin autodisciplină, altfel, riscând să fiţi izolată. 

 

07.12.2009 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Neptun 

din data de 07.12.2009 până în data de: 09.12.2009 

 

 Această tranziţie va depinde foarte mult de poziţia planetei Neptun în diagramă şi de 

cât de ferm aveţi picioarele înfipte în pământ. În cel mai bun caz, puteţi experimenta multe 

momente plăcute. Acest lucru se întâmplă pentru că Neptun reprezintă dragostea pură şi 

neegoistă pentru orice formă de creaţie. Poate că alţii vă vor observa sensibilitatea şi 

blândeţea, care îi vor motiva spre dezvoltare. De asemenea, sunteţi capabilă de creaţii artistice 

extraordinare.  

 

 Dacă vi se pare dificil să acceptaţi realitatea şi să deveniţi independentă, acest lucru se 

va evidenţia mai ales în relaţia dumneavoastră. Poate că sunteţi foarte vulnerabilă şi aveţi o 

nevoie exagerată de a simţi armonie împrejurul dumneavoastră. Acest lucru ar putea să vă 

facă să aveţi pretenţia ca oamenii să fie atenţi la dumneavoastră, iar dacă nu se va întâmpla 

aşa veţi fi dezamăgită şi veţi începe o ceartă. 

 

 Aceasta va fi o tranziţie foarte emoţională. Modul în care o folosiţi depinde de 

dumneavoastră. 

 

07.12.2009 -    Tranziţia lui Saturn în conjuncţie cu Pluto 

din data de 07.12.2009 până în data de: 14.01.2010 

 

 Acest tranzit poate atrage după sine anumite experienţe dureroase care vă vor face să 

vă întrebaţi de ce munciţi atât de mult şi de ce acceptaţi atâtea restricţii. Ceea ce vă preocupă 

acum sunt subiecte precum moartea sau ciclurile care stau la baza aspectelor legate de viaţă şi 

de moarte. Poate că vă este teamă să trăiţi şi, de aceea încercaţi să vă legaţi de anumite 

persoane sau circumstanţe, chiar dacă soluţia ar veni mai degrabă prin detaşare. În această 

perioadă veţi învăţa să acceptaţi anumite adevăruri. Liniştea vă va ajuta să progresaţi mai mult 

decât presiunea pe care o resimt adesea oamenii sau pe care chiar ei înşişi o atrag asupra lor 

cu bună ştiinţă. Pentru că succesul exterior se lasă aşteptat, va trebui să vă concentraţi asupra 

valorilor lăuntrice şi să vă analizaţi pentru a găsi cauza lipsei dumneavoastră de putere. Dacă 

până acum aţi încercat să deţineţi controlul asupra tuturor lucrurilor sau să îi manipulaţi pe 

ceilalţi, vă veţi da seama că acest lucru nu vă este de nici un folos. 

 

 Este posibil ca cineva să încerce să vă controleze sau vă stârnească împotriva cuiva; 

acest lucru vă va pune în situaţia de a riposta cu toată puterea. Ceilalţi pot depune eforturi 

pentru a vă determina să vă împărţiţi resursele cu alţii sau să acceptaţi ajutorul lor. Orice s-ar 
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întâmpla, acest tranzit va fi unul important, care nu va trece neobservat. Nu încercaţi să vă 

opuneţi schimbărilor benefice dezvoltării dumneavoastră. 

 

09.12.2009 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Pluto 

din data de 09.12.2009 până în data de: 10.12.2009 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în pătrar cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în timpul acestei tranziţii, mai ales în 

privinţa oamenilor ce vă sunt apropiaţi. Din acest motiv, aţi putea încerca să-i convingeţi pe 

ceilalţi asupra poziţiei dumneavoastră, folosind orice mijloace posibile. Varietatea acestei 

manipulări ar putea avea succes, dar este necesar să acţionaţi cu maximă atenţie. Este 

imperativ să vă folosiţi această abilitate într-un mod responsabil şi să reflectaţi asupra 

propriilor motivaţii pentru a fi sigura că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în 

considerare şi nevoile celor de  lângă dumneavoastră. Înclinaţia dumneavoastră de a vă face 

auzite părerile i-ar putea jigni pe ceilalţi. Înainte de a vă hotărî să vă urmaţi calea, luaţi-vă 

timp pentru o plimbare relaxantă şi gândiţi-vă la adevăratele motivaţii. Poate că este mai bine 

să amânaţi deciziile mai importante pe mai târziu. 

 

09.12.2009 - Trecerea lui Jupiter în triadă cu Uranus 

din data de 09.12.2009 până în data de: 21.12.2009 

 

 În această perioadă, probabil că veţi face schimbări drastice în privinţa atitudinii pe 

care o aveţi faţă de viaţă. Orizontul dumneavoastră poate fi lărgit brusc şi neaşteptat, prin 

experienţele pe care le veţi avea cu oameni noi. Acest lucru vă poate motiva să vă implicaţi în 

probleme de ordin social şi să luptaţi pentru drepturile celor oprimaţi. Nevoia de justiţie pe 

plan social vă poate solicita să fiţi pregătită pentru acţiuni ieşite din comun. Pentru că acesta 

este un tranzit armonios, nu veţi întâmpina riscul de a vă supraestima, iar eforturile 

dumneavoastră vor fi caracterizate de previziune. Nu există pericolul ca planurile 

dumneavoastră să aibă de suferit de pe urma nerăbdării, pentru că sunteţi conştientă de 

efectele negative ale lipsei de stăpânire. Simţiţi-vă norocoasă, pentru că, în ceea ce priveşte 

eforturile pe care le depuneţi, Fortuna va face ca orice lucru să aibă un curs pozitiv. Iniţiativa 

dumneavoastră va fi recompensată pentru că sunteţi deschisă la idei noi şi sunteţi mereu gata 

să învăţaţi. Intuitiv veţi simţi oportunităţile care se ivesc, astfel încât să nu rămâneţi inactivă, 

lucru care la momentul acesta ar fi mai degrabă ca o pedeapsă pentru dumneavoastră. 

 

13.12.2009 -  

din data de 13.12.2009 până în data de: 15.12.2009 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Luna 

 

 În această fază, voinţa şi energia dumneavoastră se vor confrunta cu lumea emoţiilor, 

nu veţi avea nici o problemă în a răspunde emoţional ambiţiilor dumneavoastră. Luna 

accentuează situaţia din cămin. Nu aveţi nici o problemă în a vă exprima sentimentele faţă de 

ceilalţi. Această tranziţie va aduce o perioadă scurtă în care baza dumneavoastră emoţională 

va fi în concordanţă cu modul în care vă conduceţi viaţa. Dacă aveţi de obicei dificultăţi în a fi 

deschisă şi sinceră, veţi descoperi cu uimire că aceste probleme nu vor mai exista. Această 

tranziţie este prea scurt trăită pentru a lăsa o impresie de durată. 
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13.12.2009 -  

din data de 13.12.2009 până în data de: 15.12.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Venus 

 

 Lăsaţi-vă inspirata de partea pozitivă a vieţii. Cu capacitatea dumneavoastră 

intelectuală vă este uşor să recunoaşteţi relaţiile cauzale, dar nu permiteţi ca raţiunea să devină 

dominantă. Sunteţi bună în a face cunoscută actuala stare a relaţiei dumneavoastră romantice. 

Poate că astăzi veţi reuşi în sfârşit să vă exprimaţi sentimentele faţă de cineva. Neînţelegerile 

dintr-o legătură pot fi lămurite. De aceea, ar fi bine să faceţi ceva plăcut împreună în această 

seară; ar putea fi o piesă de teatru sau un concert, sau orice altceva vă doriţi. Aveţi un farmec 

aparte, care este exprimat pe plan intelectual. Aveţi grijă să nu faceţi mai mult decât puteţi 

duce. Fiţi mulţumită de realizările dumneavoastră şi nu încercaţi să aduceţi toate stelele pe 

pământ. 

 

13.12.2009 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Marte 

din data de 13.12.2009 până în data de: 15.12.2009 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Deşi Venus intră în conjuncţie cu 

poziţia lui Marte de pe diagramă, şi nu invers, ceea ce înseamnă că mai degrabă decât 

reducerea experienţelor la nivel fizic, vor fi investite sentimente adânci, pentru că dragostea 

va avea o însemnătate specială în această perioadă. Pasiunea va fi accentuată, dar influenţele 

armonioase ale lui Venus vă vor orienta spre petrecerea zilei în armonie spirituală cu 

partenerul. În general, aveţi o rezervă ridicată de energie astăzi şi vă bucuraţi de popularitate. 

Dacă trebuie să vă exprimaţi la serviciu, un amestec de farmec şi de putere vă va ajuta să 

reuşiţi. Este posibil să vă străduiţi prea mult pentru a obţine aprobarea celor din jur, dar 

trebuie să vă folosiţi sensibilitatea pentru a păstra aceste tendinţe sub control. 

 

13.12.2009 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Saturn 

din data de 13.12.2009 până în data de: 15.12.2009 

 

 Astăzi Venus va forma un aspect cu Saturn, planeta responsabilităţii, raţiunii şi 

limitelor, lucru ce nu va aduce armonie. Puteţi doar să speraţi că ziua va trece repede, deşi 

planeta blândă Venus nu va permite un aspect cu obositorul Saturn fără nici un motiv. Vă 

îngrijoraţi asupra relaţiilor dumneavoastră, unii oameni ar putea interpreta răceala sau distanţa 

dumneavoastră ca un semn de respingere. Dacă veţi avea parte de o depresie, veţi putea trece 

de ea şi vă veţi simţi bine. Oferiţi-vă ceva special, chiar dacă nu staţi bine cu banii. Organizaţi 

o reuniune de familie şi petreceţi ziua cu părinţii sau cu persoanele mai în vârstă din familie. 

Probabil că astăzi veţi avea dispoziţia de a asculta pe cineva care are mai multă experienţă. 

 

15.12.2009 -  

din data de 15.12.2009 până în data de: 17.12.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Uranus 

 

 Astăzi Soarele va intra în sextil cu Uranus, planeta tuturor surprizelor. Astăzi stimulii 

dumneavoastră zilnici vor fi caracterizaţi de faptul ca nu sunt cei obişnuiţi. Pentru moment 

puteţi experimenta faptul că există lucruri plăcute care se pot pierde în rutina de zi cu zi. 

Gândiţi-vă de două ori înainte de a refuza o invitaţie din partea unui prieten care vă roagă să 
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faceţi ceva ce vi se pare neobişnuit. Dacă acceptaţi, această tranziţie îşi va îndeplini scopul, şi 

anume acela de a vă reaminti că există lucruri pozitive în viaţă care sunt neobişnuite. Dacă 

sunteţi convinsă că nu vă puteţi dezlipi de procedurile zilnice vă veţi simţi iritată. 

Flexibilitatea este moto-ul acestei tranziţii. Este posibil să vă întâlniţi cu o bucurie neaşteptată. 

 

17.12.2009 -  

din data de 17.12.2009 până în data de: 19.12.2009 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Ascendentul 

 

 Această zi vă va permite să observaţi detalii importante din relaţiile cu ceilalţi. Este 

posibil ca aceste comparaţii ale caracteristicilor celor din jurul dumneavoastră să vă determine 

să vă analizaţi. Este posibil ca astăzi să vă întâlniţi cu o persoană foarte influentă ce va juca un 

rol important în viitorul dumneavoastră. În orice caz, sunteţi uşor de impresionat, iar 

întâlnirile dumneavoastră au consecinţe. Dacă veţi avea probleme, partenerul vă va ajuta 

pentru că va avea o perspectivă mai largă şi nu se va ruşina să vă ţină partea. În general, puteţi 

să vă folosiţi de legăturile pe care le aveţi pentru a vă îndeplini scopurile.  

 

18.12.2009 -  

din data de 18.12.2009 până în data de: 20.12.2009 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Mijlocul Cerului 

 

 Această zi este în mod special adecvată pentru stabilirea de ţinte personale şi de a face 

orice în a le îndeplini. Aveţi felul dumneavoastră personal de egoism sănătos şi este posibil să 

vă întâlniţi cu oameni influenţi care vă vor ajuta. Acest lucru vă va permite să vă abordaţi 

munca încrezătoare şi fără tendinţa de a vă ascunde talentele. Acest lucru vă va permite să 

faceţi impresie ori de câte ori apăreţi în public, iar puterea şi entuziasmul dumneavoastră  vor 

conduce spre multe succese ca urmare a muncii stăruitoare. Este evident că vă aflaţi în spatele 

fiecărui succes şi că sunteţi capabilă de şi mai mult. 

 

19.12.2009 - Trecerea lui Venus în triadă cu Luna 

din data de 19.12.2009 până în data de: 21.12.2009 

 

 Astăzi căutaţi armonie între nevoia dumneavoastră de dragoste şi lumea 

dumneavoastră emoţională. Dorinţa de a trăi în circumstanţe armonioase vă va face să vă 

întâmpinaţi anturajul cu afecţiune. Aceste semnale nu vor rămâne fără răspuns, iar ceilalţi vor 

fi mulţumiţi de farmecul dumneavoastră, la fel de mult ca şi partenerul.  

 

 Această tranziţie accentuează nevoia dumneavoastră de dragoste şi siguranţă, mai mult 

decât dorinţele sexuale. Ar fi mai plăcut pentru amândoi să petreceţi ziua ca şi cuplu fără să 

vă îngrijoraţi pentru ceva. V-aţi putea relaxa acasă, dacă acolo vă simţiţi confortabil. Această 

tranziţie poate aduce satisfacţii în plus. Relaţia dintre Lună şi Venus este foarte feminină, 

astfel că femeile vor juca un rol important. 

 

20.12.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Uranus 

din data de 20.12.2009 până în data de: 22.12.2009 

 

 Probabil că vă veţi trezi cu multe aşteptări astăzi, ca şi cum simţiţi că se va întâmpla 

ceva neobişnuit şi interesant. Împreună cu prietenii dumneavoastră veţi căuta plăceri noi şi 
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diferite, care vor include şi aventuri amoroase, din moment ce nu aveţi o relaţie stabilă. Dacă 

sunteţi implicată într-o relaţie, partenerul dumneavoastră va fi surprins de impulsurile 

dumneavoastră bruşte. Multe idei şi întâlniri vă vor da putere pentru viaţa de zi cu zi. Astăzi 

nu va fi o zi plictisitoare. Sunteţi în formă pentru o petrecere. Alţi oameni ar putea avea 

perspective, mai vehemente, dar nu neapărat negative. Dacă aveţi tendinţa de a-i copleşi pe 

ceilalţi, încercaţi să generaţi mai mult optimism în ei. Permiteţi-vă unele mici nebunii, pentru 

că veţi avea destul timp mai târziu pentru lucrurile serioase. 

 

22.12.2009 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Ascendentul 

din data de 22.12.2009 până în data de: 24.12.2009 

 

 Nu ar trebui să fiţi surprinsă dacă oamenii manifestă o afecţiune intensă faţă de 

dumneavoastră. Unii vă pot spune că vă plac şi este posibil să vă şi aducă unele cadouri. 

Puteţi primi o invitaţie la o petrecere şi în orice caz oamenii vor dori să fie lângă 

dumneavoastră.  

 

 Mai ales relaţia cu partenerul ar trebui să vă aducă câteva momente foarte frumoase. 

Veţi deveni conştientă asupra lucrurilor pa care le apreciaţi la partener şi vă veţi putea 

exprima liber. Poate că vă veţi întâlni cu cineva şi vă veţi îndrăgosti instantaneu. S-ar putea 

ajunge la o relaţie armonioasă. Ar fi păcat să vă izolaţi de exterior astăzi; folosiţi această 

ocazie pentru a vă face noi prieteni. 

 

23.12.2009 - Trecerea lui Venus în sextil cu Mijlocul Cerului 

din data de 23.12.2009 până în data de: 24.12.2009 

 

 Astăzi prietenia şi farmecul dumneavoastră vor avea efecte pozitive asupra colegilor 

dumneavoastră şi a şefului. Felul dumneavoastră greoi de a reacţiona la evenimente nu vă 

opreşte să faceţi progrese la serviciu. Pe moment, vă întâlniţi cu oameni noi, care vă observă 

farmecul. Dacă sunteţi interesată să vă înfrumuseţaţi locul de muncă, ideile dumneavoastră 

vor fi deosebit de creative sub această tranziţie. Dacă slujba v-o permite, ieşiţi într-un loc în 

care să vă puteţi pierde în mulţime, pentru că acest lucru v-ar face bine. 

 

24.12.2009 -    Tranziţia lui Jupiter în triada ascendentului dumneavoastră 

din data de 24.12.2009 până în data de: 03.01.2010 

 

 Sub această tranziţie va fi posibil să stabiliţi noi contacte. Cei din jur vă vor remarca 

siguranţa, independenţa, amabilitatea şi deschiderea. În această perioadă, nu vă veţi prea da 

înapoi de la nimic şi veţi lăsa lucrurile să se desfăşoare de la sine. Acest lucru nu este adecvat, 

ţinând cont de faptul că persoanele pe care le întâlniţi pot fi de un real folos pentru cariera 

dumneavoastră. Cât timp nu vă veţi încălzi la ideea succesului dumneavoastră şi a uşurinţei cu 

care l-aţi obţinut, inclusiv a atenţiei pe care v-o acordă cei din jur, pericolul aroganţei poate fi 

uşor de controlat pentru că nu v-aţi permis să deveniţi prea sigură de sine. 

 

 

 Veţi fi confruntată cu o dorinţă bruscă de a călători, pentru că Jupiter vă va deschide 

apetitul de a intra în contact cu alte culturi şi de a avea noi experienţe. Desprindeţi-vă de 

probleme şi vizitaţi locuri îndepărtate. 
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25.12.2009 -  

din data de 25.12.2009 până în data de: 27.12.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. Acest lucru ar trebui să se manifeste în 

înfăţişarea dumneavoastră, chiar dacă este o tranziţie de scurtă durată. Jupiter are de-a face cu 

extinderea, în timp ce Mercur este asociat de obicei cu comunicarea. Din acest motiv s-ar 

putea ajunge la un schimb binevoitor între prieteni. Dacă aţi fost interesata dintotdeauna de 

astrologie, puteţi folosi această tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. 

Există pericolul de a nu mai observa detaliile din cauza perspectivei mărite. Dacă sunteţi 

conştientă de acest lucru vă veţi forma ochiul pentru detalii ce ar putea părea nesemnificative. 

 

26.12.2009 -  

din data de 26.12.2009 până în data de: 28.12.2009 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Pluto 

 

 Această tranziţie vă poate face să trăiţi intens. Soarele care reprezintă voinţa şi energia, 

se va întâlni cu Pluto, planeta revoluţiilor şi a schimbărilor. Aceasta este o tranziţie scurtă, aşa 

că nu va aduce schimbări majore. În schimb, ar putea conduce spre conflicte scurte şi intense. 

Cineva ar putea încerca să-şi exercite puterea în pofida dumneavoastră, ceea ce vă va provoca 

să vă apăraţi cu dinţii. Chiar dacă aceasta este doar o fază scurtă care va trece repede, nu 

există nici un motiv pentru ca situaţiile să se agraveze. Ar fi în avantajul dumneavoastră să vă 

relaxati corpul şi mintea şi aţi putea merge la saună. Aceasta vă va reîmprospăta puterile, iar 

moleşeala plăcută de după vă va cufunda într-un somn regenerator din care vă veţi trezi plină 

de viaţa. 

 

27.12.2009 -  

din data de 27.12.2009 până în data de: 29.12.2009 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. Acest lucru ar trebui să se manifeste în 

înfăţişarea dumneavoastră, chiar dacă este o tranziţie de scurtă durată. Jupiter are de-a face cu 

extinderea, în timp ce Mercur este asociat de obicei cu comunicarea. Din acest motiv s-ar 

putea ajunge la un schimb binevoitor între prieteni. Dacă aţi fost interesata dintotdeauna de 

astrologie, puteţi folosi această tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. 

Există pericolul de a nu mai observa detaliile din cauza perspectivei mărite. Dacă sunteţi 

conştientă de acest lucru vă veţi forma ochiul pentru detalii ce ar putea părea nesemnificative. 

 

27.12.2009 - Trecerea lui Jupiter în conjuncţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 27.12.2009 până în data de: 06.01.2010 

 

 În timpul acestei tranziţii, veţi face mari progrese profesionale. Presupunând că munca 

ş rezultatele ei înseamnă ceva pentru dumneavoastră, veţi întâlni multe ocazii de afirmare şi 

veţi fi apreciată oriunde. Optimismul şi disponibilitatea dumneavoastră vă vor face o şefa 

apreciata. Faceţi un efort şi preluaţi iniţiativa.  
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 Dacă vi se pare dificil să împăcaţi interesele profesionale cu filosofia dumneavoastră 

de viaţă, va trebui să vă reorientaţi, lucru ce va avea efecte pozitive. Dacă aţi aşteptat de multă 

vreme să intraţi în afaceri, aceasta este o perioadă excelentă. Atât extinderea cât şi dorinţa de 

independenţă sunt sub o stea favorabilă, iar Jupiter promite noroc. În general, doriţi să vă 

realizaţi prin intermediul carierei şi al apariţiilor publice. Ar trebui să fiţi capabilă de acest 

lucru acum. 

 

29.12.2009 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Pluto 

din data de 29.12.2009 până în data de: 31.12.2009 

 

 Astăzi aţi putea spune unele lucruri pe care le purtaţi de multă vreme, cu privire la 

partener. Poate că amândoi simţiţi că această relaţie nu permite dezvoltarea personală. S-ar 

putea ajunge la scene de gelozie, care vă vor face şi mai conştientă de sentimentele pe care le 

aveţi. Arătaţi că sunteţi capabilă să învăţaţi şi că nu este necesar ca lucrurile să iasă 

întotdeauna aşa cum vreţi dumneavoastră; acest lucru ar putea salva multe situaţii.  

 

 Există pericolul ca emoţiile să vă pună sub tensiunea faptului că este necesar să creaţi 

o atmosferă armonioasă. Dacă este aşa, nebunia acestei aventuri va deveni curând evidentă. 

Problemele pe care oamenii le au unii cu ceilalţi pot fi rezolvate printr-o atitudine detaşată. 

Fiţi cinstită şi acceptaţi faptul că orice individ are propria concepţie despre dragoste şi relaţii.  

Fiţi cu băgare de seamă în privinţa noilor relaţii, pentru moment. Dacă vă puteţi menţine sub 

control instinctele şi pasiunile, ar trebui ca astăzi să experimentaţi sentimente intense, care vor 

pune lucrurile în mişcare. 

 

01.01.2010 -  

din data de 01.01.2010 până în data de: 03.01.2010 

 

Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Venus  

 

 Astăzi creativitatea şi grija dumneavoastră de oameni vor fi subliniate. Deşi apreciaţi 

faptul că sunteţi în centrul atenţiei, nu luaţi pur şi simplu, ci vă place să şi oferiţi. Astăzi ar 

trebui să vă simţiţi foarte bine şi să primiţi multă atenţie, mai ales de la persoanele de sex 

opus, pentru că farmecul dumneavoastră nu va trece neobservat. Distraţi-vă, mergeţi la teatru 

sau la un concert.  

 

 Această tranziţie are o capcană. Dezamăgirea şi tendinţa de a evada i-ar putea 

îndepărta pe ceilalţi. Dacă sunteţi conştientă de acest lucru şi atentă, veţi avea o zi plăcută. 

 

03.01.2010 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Venus 

din data de 03.01.2010 până în data de: 05.01.2010 

 

 Bucuraţi-vă de această zi la maximum. Astăzi simţurile dumneavoastră sunt ascuţite, 

atât în domeniul fizic, cât şi în cel artistic. Lăsaţi lucrurile să se întâmple cu calm, dar nu vă 

jenaţi să preluaţi iniţiativa. Scoateţi-vă partenerul la cină şi petreceţi o seară plăcută împreună. 

Nici unul dintre dumneavoastră nu trebuie să fie singur pentru a se distra. Această perioadă 

este favorabilă pentru a vă simţi bine la petreceri. Poate că sunteţi nerăbdătoare să vă folosiţi 

cartea de credit. Acest lucru nu reprezintă un pericol, ci vă ajută să vă oferiţi plăceri simple. 
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 Conjuncţiile reprezintă noi începuturi, dar vă va lua mult timp până veţi începe o nouă 

relaţie. În orice caz, ar trebui să petreceţi ziua într-un mod plăcut, răsfăţându-vă, sau lăsând pe 

altcineva să vă răsfeţe. Această tranziţie vă va stimula creativitatea pentru o perioadă scurtă, 

astfel încât să vă puteţi înfrumuseţa anturajul. 

 

03.01.2010 -    Tranziţia lui Pluto în pătrar cu Pluto 

din data de 03.01.2010 până în data de: 25.03.2010 

 

 Acest tranzit reprezintă o mare provocare. Este posibil să fiţi cuprinsă de criza vârstei 

a doua şi să vă confruntaţi cu schimbări tulburătoare. Aveţi tendinţa de a vă concentra asupra 

unui lucru care se poate risipi în orice moment. Este posibil să vă supraevaluaţi forţele, 

începând proiecte pe care vă va fi greu să le duceţi la bun sfârşit. Va trebui să aveţi grijă să nu 

desconsideraţi sfaturile prietenilor, chiar dacă acest lucru este dificil de realizat. Lecţia acestui 

tranzit este că nimeni nu poate rămâne fixat asupra trecutului, ci trebuie să se conformeze 

schimbărilor care survin în timp. Dacă veţi începe să vă purtaţi cu încăpăţânare şi 

inflexibilitate, evenimente puternice vă vor obliga să învăţaţi maleabilitatea. Nu vă ignoraţi 

slăbiciunile, ci încercaţi să acţionaţi în acest sens, aducându-le în acord cu realitatea. 

Contactele cu ceilalţi pot fi îngreunate de înclinaţia dumneavoastră de a vă impune punctul de 

vedere şi de dorinţa de a domina. Veţi observa o schimbare în caracterul dumneavoastră şi va 

trebui să arătaţi mai mult respect faţă de hotărârile celorlalţi. Singura consolare pentru 

dumneavoastră este faptul că aveţi ocazia de a învăţa multe lucruri, în special cu privire la 

sine. 

 

07.01.2010 -  

din data de 07.01.2010 până în data de: 09.01.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Venus 

 

 Lăsaţi-vă inspirata de partea pozitivă a vieţii. Cu capacitatea dumneavoastră 

intelectuală vă este uşor să recunoaşteţi relaţiile cauzale, dar nu permiteţi ca raţiunea să devină 

dominantă. Sunteţi bună în a face cunoscută actuala stare a relaţiei dumneavoastră romantice. 

Poate că astăzi veţi reuşi în sfârşit să vă exprimaţi sentimentele faţă de cineva. Neînţelegerile 

dintr-o legătură pot fi lămurite. De aceea, ar fi bine să faceţi ceva plăcut împreună în această 

seară; ar putea fi o piesă de teatru sau un concert, sau orice altceva vă doriţi. Aveţi un farmec 

aparte, care este exprimat pe plan intelectual. Aveţi grijă să nu faceţi mai mult decât puteţi 

duce. Fiţi mulţumită de realizările dumneavoastră şi nu încercaţi să aduceţi toate stelele pe 

pământ. 

 

07.01.2010 -    Tranziţia lui Neptun în triadă cu Ascendentul 

din data de 07.01.2010 până în data de: 03.03.2010 

 

 În această perioadă, nu veţi fi foarte preocupată de propriile dumneavoastră avantaje, 

lucru care vă va trage simpatia celor din jur. Daţi dovadă de un farmec subtil, care vă va ajuta 

să fiţi în armonie cu cei din jur. Comportamentul nechibzuit nu vă va produce nici o plăcere, 

pentru că vă simţiţi deosebit de vulnerabilă în privinţa concurenţei dure a vieţii de zi cu zi. 

Datorită sensibilităţii dumneavoastră, veţi putea privi în sufletele celor din jur, reuşind chiar 

să găsiţi soluţii la problemele lor. Vă place să faceţi fapte bune, să vă urmaţi intuiţia şi să vă 

împliniţi idealurile. Visele şi fanteziile vor juca un rol important în această perioadă, şi veţi fi 

preocupaţi de dezvoltarea pe plan spiritual. Acest lucru nu se va întâmpla în mod vădit, pentru 

că sunteţi capabilă să trageţi învăţături din contactele de zi cu zi şi să aveţi parte de noi 
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impresii pe care să le analizaţi. De asemenea, vă veţi studia comportamentul şi imaginea de 

sine. Datorită onestităţii dumneavoastră veţi avea parte de introspecţii semnificative, care vor 

avea un efect pozitiv mult timp după această perioadă. Acesta este un timp propice şi pentru a 

vă manifesta latura romantică, pe care o veţi folosi pentru a aduce fericire cuiva drag. 

 

12.01.2010 -  

din data de 12.01.2010 până în data de: 14.01.2010 

 

Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Jupiter 

 

 Astăzi vă simţiţi foarte bine şi veţi vedea lumea optimist. Indiferent ce se întâmplă, 

astăzi va fi o zi bună. Ca în fiecare tranziţie care îl include pe Jupiter, lucrurile vor fi centrate 

pe expansiune. Probabil că pentru moment vă doriţi să faceţi ceva extraordinar şi visaţi la 

locuri exotice. Nu este neapărat nevoie să călătoriţi, un vis vă este de ajuns. De principiu, 

sunteţi binevoitoare şi generoasă, dar există pericolul de a deveni arogantă şi de a vă purta 

prea spontan pentru că sunteţi prea sigură pe sine. Chiar dacă vi se pare dificil, este important 

să-i acordaţi partenerului destul spaţiu. 

 

12.01.2010 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Jupiter 

din data de 12.01.2010 până în data de: 14.01.2010 

 

 Această zi va rămâne în memoria dumneavoastră pentru mult timp. Venus va intra 

într-o triadă armonioasă cu poziţia lui Jupiter din diagramă. Jupiter este responsabil de 

evenimentele plăcute, printre alte lucruri. Chiar dacă vă asumaţi mai multe lucruri decât puteţi 

duce, nu vă privaţi de plăcerile vieţii. Astăzi vă simţiţi foarte bine, iar oamenii din jurul 

dumneavoastră îşi vor face o părere bună despre dumneavoastră.  Relaţiile vor aduce întâlniri 

minunate, caracterizate de căldură şi sensibilitate reciprocă. Chiar şi în viaţa profesională veţi 

avea succes.  

 

 Din nefericire această tranziţie nu va dura mult, aşa că nu ar trebui să vă faceţi 

speranţe foarte mari. Bucuraţi-vă de această zi şi răsfăţaţi pe cineva, sau lăsaţi alte persoane să 

vă răsfeţe. Dacă sunteţi atenţi şi aveţi grijă ca următoarea factură să nu vă lase fără nici un 

ban, atunci puteţi considera că sunteţi o persoană de succes. 

 

13.01.2010 -  

din data de 13.01.2010 până în data de: 15.01.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Uranus 

 

 Astăzi Soarele va intra în pătrar cu Uranus, planeta tuturor surprizelor. Astăzi stimulii 

dumneavoastră zilnici vor fi caracterizaţi de faptul ca nu sunt cei obişnuiţi. Pentru moment, 

puteţi experimenta faptul că există lucruri plăcute care se pot pierde în rutina de zi cu zi. 

Gândiţi-vă de două ori înainte de a refuza o invitaţie din partea unui prieten care vă roagă să 

faceţi ceva ce vi se pare neobişnuit. Dacă acceptaţi, această tranziţie îşi va îndeplini scopul, şi 

anume acela de a vă reaminti că există lucruri pozitive în viaţă care sunt neobişnuite. Dacă 

sunteţi convinsă că nu vă puteţi dezlipi de procedurile zilnice vă veţi simţi iritată. 

Flexibilitatea este moto-ul acestei tranziţii, iar dacă nu ţineţi cont de acest lucru s-ar putea 

ajunge la enervare. 
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13.01.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Uranus 

din data de 13.01.2010 până în data de: 14.01.2010 

 

 Aveţi grijă să nu provocaţi multă agitaţie când sunteţi cu partenerul. Poate că vă veţi 

simţi obligată să renunţaţi la obligaţiile zilnice, pentru a experimenta lucruri sălbatice şi 

nebunatice. În căutarea dumneavoastră de plăceri nu mai sunteţi aşa sigura asupra lucrurilor 

pe care le căutaţi. Nu că ar exista vreo obiecţie faţă de astfel de plăceri, dar sub această 

tranziţie este probabil  să ajungeţi să regretaţi lucrurile pe care le faceţi. Chiar dacă pe 

moment nu suportaţi plictiseala, nu vă aruncaţi nevoile asupra celorlalţi, fără a avea o 

justificare temeinică. Dacă vă puteţi păstra controlul şi vă luaţi timp pentru a reflecta, ar trebui 

să fiţi capabilă să recunoaşteţi pericolele acestei tranziţii şi să vă stăpâniţi. Acest lucru nu 

înseamnă că este neapărat necesar să abordaţi subiecte serioase astăzi, veţi avea timp mai 

încolo. 

 

14.01.2010 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Mercur 

din data de 14.01.2010 până în data de: 16.01.2010 

 

 Tranziţia ar trebui să adreseze conceptul dumneavoastră de comunicare, care nu va 

include conversaţii stimulante intelectual; cel puţin nu astăzi. Oricum, veţi fi foarte 

fermecătoare şi veţi avea condiţii favorabile pentru a stabili legături cu femeile. Vă veţi 

apropia de oameni cu bună dispoziţie şi veţi întreţine atmosfera cu glume. În general, 

folosirea creativă a cuvântului scris şi vorbit vă este la îndemână şi vă va câştiga admiraţia. 

Veţi face o impresie generală foarte bună. Din punct de vedere profesional, aceasta va fi o zi 

foarte bună pentru a vă reorganiza locul de muncă, lucru pe care colegii îl vor aprecia cu 

siguranţă. 

 

14.01.2010 -    Tranziţia lui Saturn în conjuncţie cu Pluto 

din data de 14.01.2010 până în data de: 22.02.2010 

 

 Acest tranzit poate atrage după sine anumite experienţe dureroase care vă vor face să 

vă întrebaţi de ce munciţi atât de mult şi de ce acceptaţi atâtea restricţii. Ceea ce vă preocupă 

acum sunt subiecte precum moartea sau ciclurile care stau la baza aspectelor legate de viaţă şi 

de moarte. Poate că vă este teamă să trăiţi şi, de aceea încercaţi să vă legaţi de anumite 

persoane sau circumstanţe, chiar dacă soluţia ar veni mai degrabă prin detaşare. În această 

perioadă veţi învăţa să acceptaţi anumite adevăruri. Liniştea vă va ajuta să progresaţi mai mult 

decât presiunea pe care o resimt adesea oamenii sau pe care chiar ei înşişi o atrag asupra lor 

cu bună ştiinţă. Pentru că succesul exterior se lasă aşteptat, va trebui să vă concentraţi asupra 

valorilor lăuntrice şi să vă analizaţi pentru a găsi cauza lipsei dumneavoastră de putere. Dacă 

până acum aţi încercat să deţineţi controlul asupra tuturor lucrurilor sau să îi manipulaţi pe 

ceilalţi, vă veţi da seama că acest lucru nu vă este de nici un folos. 

 

 Este posibil ca cineva să încerce să vă controleze sau vă stârnească împotriva cuiva; 

acest lucru vă va pune în situaţia de a riposta cu toată puterea. Ceilalţi pot depune eforturi 

pentru a vă determina să vă împărţiţi resursele cu alţii sau să acceptaţi ajutorul lor. Orice s-ar 

întâmpla, acest tranzit va fi unul important, care nu va trece neobservat. Nu încercaţi să vă 

opuneţi schimbărilor benefice dezvoltării dumneavoastră. 
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15.01.2010 -  

din data de 15.01.2010 până în data de: 17.01.2010 

 

Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Mercur 

 

 Astăzi este o zi bună pentru a vă destăinui. În consecinţă, veţi comunica mai mult 

decât de obicei şi veţi face tot ce puteţi pentru a evita stresul. Faptul că vă vedeţi poziţia cu 

claritate vă ajută să o explicaţi şi altora. Munciţi eficient pentru că nu aveţi probleme în a vă 

concentra. Astăzi veţi fi o bună ascultătoare, deşi nu acesta este punctul dumneavoastră forte. 

Dacă sunteţi înclinată să vorbiţi mai mult decât să ascultaţi, oamenii vor fi uimiţi de 

comunicarea dumneavoastră eficientă de azi, care include arta de a avea atenţie distributivă. 

 

16.01.2010 - Trecerea lui Marte în triadă cu Marte 

din data de 16.01.2010 până în data de: 22.01.2010 

 

 Această tranziţie vă va aduce multă energie pe care o investiţi în relaţii, fără grija de a 

insulta pe cineva. În această perioadă, nu vă veţi putea plânge de lipsă de energie. De fapt, 

potenţialul dumneavoastră de a vă afirma va fi întărit cu vitalitate şi curaj. O senzaţie de 

putere fizică vă va da posibilitatea să lucraţi cu încredere, să faceţi exerciţii fizice şi să intraţi 

în contact cu natura. 

 

 Caracteristica principală a lui Marte este sexualitatea care vă va stimula să creşteţi 

activitatea fizică în timpul acestei tranziţii. Dacă nu neglijaţi tandreţea, veţi petrece multe ore 

minunate alături de partener. 

 

 Dacă vreţi să folosiţi această tranziţie în interesul dumneavoastră stabiliţi-vă un scop 

concret pentru că vă veţi putea baza şi pe sprijinul celorlalţi. Oamenii se vor molipsi de 

entuziasmul dumneavoastră. Puteţi dobândi multe lucruri şi puteţi trece de adversari. 

 

16.01.2010 - Trecerea lui Marte în sextil cu Saturn 

din data de 16.01.2010 până în data de: 22.01.2010 

 

 În timpul acestei tranziţii, nu vă va fi uşor să aveţi grijă de munca de rutină, lucru ce 

va fi spre mulţumirea tuturor şi îndeplinirea propriilor obligaţii. Faptul că rămâneţi conştientă 

asupra responsabilităţilor pe care le aveţi, vă ajută să vă concentraţi asupra muncii. Probabil 

că nu aşteptaţi o recompensă imediată pentru eforturile dumneavoastră şi sunteţi cunoscuta 

drept o persoană umilă. Această combinaţie vă poate aduce mult succes, chiar dacă acesta nu 

apare imediat. Acest lucru nu vă deranjează pentru că sunteţi o persoană foarte răbdătoare şi 

aveţi încredere că veţi culege rezultatele eforturilor dumneavoastră mai târziu. 

 

19.01.2010 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Soarele 

din data de 19.01.2010 până în data de: 20.01.2010 

 

 Aceasta ar trebui să fie o zi frumoasă, pentru că vă simţiţi bine şi sunteţi cu ochii 

deschişi. Plănuiţi să vă petreceţi ziua cu cineva şi să vă simţiţi bine. Veţi face o impresie bună 

oriunde veţi merge pentru că vedeţi ceea ce este bun în alte persoane, şi vă purtaţi foarte 

iubitor cu partenerul. Poate că veţi sărbători un festival al dragostei în timpul serii.  
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 Aveţi grijă ca succesele să nu vi se urce la cap şi să vă facă înfumurată. Dacă aveţi 

talent artistic, această tranziţie vă va aduce noi idei, care vor fi de mare ajutor mediului 

dumneavoastră familial. 

 

20.01.2010 -  

din data de 20.01.2010 până în data de: 22.01.2010 

 

Trecerea Soarelui în Conjuncţie cu Soarele 

 

 Ziua dumneavoastră de naştere este fie azi, mâine sau a fost ieri. Bineînţeles că ştiţi 

cum este să fiţi în centrul atenţiei pentru o perioadă scurtă de timp pentru a vă lua energia 

necesară unui nou început în următorul an. Este sărbătorirea propriului Ajun de Anul Nou. 

Din fericire, veţi simţi bucurie şi satisfacţie pentru că o zi de naştere este un eveniment 

special. Mulţi oameni meditează la anul precedent şi folosesc această ocazie pentru a planifica 

următoarele 365 de zile. De asemenea, sunteţi obişnuită să câştigaţi tot timpul, mai ales că de 

ziua dumneavoastră sunteţi privilegiată. 

 

22.01.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Pluto 

din data de 22.01.2010 până în data de: 24.01.2010 

 

 Astăzi veţi descoperi multe lucruri despre modul în care vă purtaţi cu oamenii şi mai 

ales cu partenerul. Acest lucru va lăsa o impresie de lungă durată, în aşa măsură încât vă veţi 

schimba comportamentul şi vă veţi apropia de cei din jurul dumneavoastră într-un mod 

prietenos şi plăcut. Acest lucru ar putea avea de-a face cu o persoană pe care o veţi întâlni 

astăzi şi care va fi foarte importantă pentru dumneavoastră. Pe moment, aveţi sentimentul că 

nu mai trebuie să luptaţi pentru scopurile dumneavoastră. Acest lucru va îndepărta multă 

tensiune şi poate că veţi primi un cadou pe care îl aşteptaţi de multă vreme.  

 

 Pentru moment, vă place să vă distraţi dar nu faceţi acest lucru pe socoteala nimănui. 

Aşa că vă puteţi da drumul şi vă puteţi simţi bine. Această tranziţie ar putea dezvolta şi un 

sentiment profund de apartenenţă la comunitate, şi sunteţi capabilă de emoţii intense, mai ales 

în relaţiile romantice. 

 

24.01.2010 -  

din data de 24.01.2010 până în data de: 26.01.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Pluto 

 

 Această tranziţie vă poate face să trăiţi intens. Soarele care reprezintă voinţa şi energia, 

se va întâlni cu Pluto, planeta revoluţiilor şi a schimbărilor. Aceasta este o tranziţie scurtă, aşa 

că nu va aduce schimbări majore. În schimb, ar putea conduce spre conflicte scurte şi intense. 

Cineva ar putea încerca să-şi exercite puterea în pofida dumneavoastră, ceea ce vă va provoca 

să vă apăraţi cu dinţii. Chiar dacă aceasta este doar o fază scurtă care va trece repede, nu 

există nici un motiv pentru ca situaţiile să se agraveze. Ar fi în avantajul dumneavoastră să vă 

relaxati corpul şi mintea şi aţi putea merge la saună. Aceasta vă va reîmprospăta puterile, iar 

moleşeala plăcută de după vă va cufunda într-un somn regenerator din care vă veţi trezi plină 

de viaţa. 
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24.01.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Neptun 

din data de 24.01.2010 până în data de: 25.01.2010 

 

 Chiar dacă această tranziţie depinde de poziţia lui Neptun şi de cât de ferm aveţi 

picioarele înfipte în pământ, ar trebui ca astăzi să experimentaţi multe momente plăcute. Acest 

lucru se întâmplă pentru că Neptun este cu o octavă mai sus decât Venus şi reprezintă 

dragostea fără urmă de egoism pentru orice formă de creaţie. Nu ar fi surprinzător dacă 

sensibilitatea dumneavoastră faţă de problemele celorlalţi ar atrage atenţia.  

 

 De asemenea, puteţi culege impulsurile artistice din jurul dumneavoastră şi le puteţi 

folosi creativ. Probabil că nu aveţi nici o dificultate în a accepta realitatea şi veţi avea o relaţie 

armonioasă cu partenerul, în cazul în care aveţi o relaţie stabilă. În această tranziţie, veţi fi în 

mod special condusă de sentimentele dumneavoastră. Folosiţi-le în cel mai potrivit mod. 

 

25.01.2010 -  

din data de 25.01.2010 până în data de: 27.01.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Venus 

 

 Lăsaţi-vă inspirata de partea pozitivă a vieţii. Cu capacitatea dumneavoastră 

intelectuală vă este uşor să recunoaşteţi relaţiile cauzale, dar nu permiteţi ca raţiunea să devină 

dominantă. Sunteţi bună în a face cunoscută actuala stare a relaţiei dumneavoastră romantice. 

Poate că astăzi veţi reuşi în sfârşit să vă exprimaţi sentimentele faţă de cineva. Neînţelegerile 

dintr-o legătură pot fi lămurite. De aceea, ar fi bine să faceţi ceva plăcut împreună în această 

seară; ar putea fi o piesă de teatru sau un concert, sau orice altceva vă doriţi. Aveţi un farmec 

aparte, care este exprimat pe plan intelectual. Aveţi grijă să nu faceţi mai mult decât puteţi 

duce. Fiţi mulţumită de realizările dumneavoastră şi nu încercaţi să aduceţi toate stelele pe 

pământ. 

 

25.01.2010 -    Tranziţia lui Uranus în sextă cu Mercur 

din data de 25.01.2010 până în data de: 06.03.2010 

 

 Nenumărate cunoştinţe noi vă vor inspira, de vreme ce acum aţi devenit suficient de 

deschisă pentru a accepta noi idei. Pe plan mental funcţionaţi la capacitate maximă, venind 

mereu cu noi idei, chiar dacă numai o mică parte dintre ele fiind realizabile. Însa acest lucru 

nu contează, pentru că sub acest tranzit veţi fi mai maleabilă şi destul de norocoasă să aveţi în 

preajmă doar oameni care să scoată la iveală doar ce este bun din dumneavoastră. Este posibil 

să resimţiţi o mai mare nevoie de a comunica, lucru care nu vă va permite să vă ţineţi părerile 

doar pentru dumneavoastră. Nici timp pentru a vă plictisi nu veţi avea, pentru că, în acest 

tranzit, veţi intra în contact cu noi domenii de instruire. Veţi fi fascinată în mod special de 

ştiinţele exacte şi de astrologie. Uranus este asociat cu schimbări neaşteptate, în timp ce 

călătoriile îi sunt atribuite lui Mercur, aşa că pe parcursul acestui tranzit veţi putea avea parte 

de multă activitate. Chiar dacă nu veţi întreprinde o excursie în jurul lumii, veţi putea călători 

totuşi în interes de afaceri, lucru care s-ar putea dovedi stimulant. 

 

 Una dintre ţintele dumneavoastră ar putea fi aceea de a scăpa de prejudecăţi şi de a 

aborda cu încredere noi domenii. Dezvoltarea spirituală va deveni foarte importantă pentru 

dumneavoastră şi nu veţi permite nimănui să vă impună o anumită direcţie. Această căutare a 

independenţei spirituale are mari şanse de succes. 
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25.01.2010 -    Tranziţia lui Neptun în conjuncţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 25.01.2010 până în data de: 20.03.2010 

 

 Dacă intraţi în perioada acestui tranzit având o vârstă la care vă alegeţi orientarea 

profesională, nu vă va fi uşor. Există pericolul de a alerga după himere sau de a dori sa 

evadaţi din realitatea zilnică. Poate că nu vă veţi putea hotărî asupra profesiei sau dacă merită 

să vă continuaţi studiul în cadrul facultăţii. Este posibil să vă îndoiţi de importanţa unui lucru 

pe care să îl faceţi pentru mulţi ani şi care să vă ofere o satisfacţie deplină. Vă va fi greu să 

luaţi o decizie, mai ales dacă nu o veţi susţine prin muncă consecventă sau perseverentă. Ar 

trebui să ascultaţi de ceea ce vă şopteşte vocea dumneavoastră lăuntrică. Dacă visaţi să 

deveniţi o persoană influentă, celebră şi bogată, dar nu sunteţi dispusă să şi munciţi pentru 

acest lucru, vă pierdeţi timpul. Cel mai bun lucru pe care îl puteţi face este de a vă îndrepta 

spre cei pe care îi cunoaşteţi bine şi în care aveţi deplină încredere.  

 

 Dacă sunteţi activă pe plan artistic, acest tranzit poate fi foarte folositor, stârnindu-vă 

imaginaţia şi dându-vă posibilitatea de a începe să lucraţi la proiecte pe care aţi dorit să le 

realizaţi de mult timp. Sensibilitatea dumneavoastră este dezvoltată, ceea ce vă asigură 

succesul în ajutorul pe care îl acordaţi celorlalţi. 

 

27.01.2010 -  

din data de 27.01.2010 până în data de: 28.01.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Neptun 

 

 Astăzi Soarele va intra în sextil cu planeta Neptun şi veţi simţi dorinţa de a face faţă 

problemelor şi grijilor oamenilor. Dacă sunteţi capabilă să păstraţi sub control temperamentul 

lui Neptun, nu veţi simţi nevoia de a vă refugia în visuri. Pentru că triada este un aspect care 

favorizează circumstanţele plăcute, gândiţi-vă la ce aţi putea face astăzi. Chiar dacă nu este 

nevoie să câştigaţi cele şase numere de la loterie, veţi putea fi de folos celorlalţi. Această 

constelaţie vă va păstra tendinţa spre egoism sub control. În timpul zilei, ar trebui să primiţi 

destule ocazii de depozitare a unei karme pozitive. În plus, constituţia dumneavoastră vă poate 

îndemna să cercetaţi un domeniu, cum ar fi astrologia. 

 

30.01.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Marte 

din data de 30.01.2010 până în data de: 31.01.2010 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Deşi Venus intră în conjuncţie cu 

poziţia lui Marte de pe diagramă, şi nu invers, ceea ce înseamnă că mai degrabă decât 

reducerea experienţelor la nivel fizic, vor fi investite sentimente adânci, pentru că dragostea 

va avea o însemnătate specială în această perioadă. Pasiunea va fi accentuată, dar influenţele 

armonioase ale lui Venus vă vor orienta spre petrecerea zilei în armonie spirituală cu 

partenerul. În general, aveţi o rezervă ridicată de energie astăzi şi vă bucuraţi de popularitate. 

Dacă trebuie să vă exprimaţi la serviciu, un amestec de farmec şi de putere vă va ajuta să 

reuşiţi. Este posibil să vă străduiţi prea mult pentru a obţine aprobarea celor din jur, dar 

trebuie să vă folosiţi sensibilitatea pentru a păstra aceste tendinţe sub control. 

 

 

 

 



Astrograma previzionară – 1 an – pentru Popescu Maria 

Pag. 85 

30.01.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Saturn 

din data de 30.01.2010 până în data de: 31.01.2010 

 

 Astăzi Venus va intra în pătrar cu Saturn, planeta responsabilităţii, raţiunii şi limitelor, 

şi veţi observa că vă face plăcere să vă ocupaţi de obligaţii, fără constrângerile obişnuite. Vă 

îngrijoraţi asupra relaţiilor dumneavoastră şi faceţi tot posibilul pentru a evita conflictele. 

Acest lucru va funcţiona chiar dacă nu depuneţi eforturi prea mari. Dacă veţi avea parte de o 

depresie, veţi putea trece de aceasta stare şi vă veţi simţi bine. Oferiţi-vă ceva special, chiar 

dacă nu staţi bine cu banii. Organizaţi o reuniune de familie şi petreceţi ziua cu părinţii sau cu 

persoanele mai în vârstă din familie. Probabil că astăzi veţi avea dispoziţia de a asculta pe 

cineva care are mai multă experienţă. 

 

03.02.2010 -  

din data de 03.02.2010 până în data de: 05.02.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Marte 

 

 Astăzi puterile armonioase sunt la lucru şi v-ar putea fi de folos pentru un nou proiect. 

Pentru moment aveţi multe idei bune pe care le puteţi folosi în mod constructiv fără a crea 

stres. Sunteţi într-o formă fizică bună şi nu veţi lăsa ca ziua să treacă fără activitate fizică. 

Dacă sunteţi harnică, vă veţi bucura de acest lucru. La sfârşitul zilei, vă veţi uita înapoi şi vă 

veţi mira de câte lucruri aţi făcut fără a fi obosita. Pentru că nu insistaţi să vă impuneţi, ceilalţi 

se vor bucura să lucreze cu dumneavoastră. Seara vă va găsi mulţumită. 

 

03.02.2010 -  

din data de 03.02.2010 până în data de: 05.02.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Saturn 

 

 Astăzi Soarele intră într-o triadă armonioasă cu Saturn, planeta responsabilităţii şi a 

obligaţiilor. În prezent, sunteţi capabilă să îndepliniţi cu eficienţă sarcinile pe care de obicei le 

evitaţi. Acest lucru vă va câştiga respectul colegilor, şi mai ales al şefului, care vă va aprecia 

abilităţile de planificare şi organizare de care dispuneţi. Modul dumneavoastră de a rezolva 

lucrurile îi include şi pe ceilalţi, iar autodisciplina de care daţi dovadă nu va fi criticată pentru 

că tot ceea ce faceţi este bine fondat. În consecinţă, nu veţi naşte rezistenţă şi veţi fi foarte 

mulţumită la sfârşitul zilei. 

 

04.02.2010 - Trecerea lui Marte în triadă cu Neptun 

din data de 04.02.2010 până în data de: 10.02.2010 

 

 Vă veţi întreba de ce aveţi o imaginaţie atât de activă, dar nu ar trebui să vă surprindă 

pentru că energia lui Marte va intra într-o relaţie armonioasă cu Neptun. Unele dintre ideile 

dumneavoastră ar trebui să fie concrete şi să se bazeze pe realitate. În general, bogăţia 

dumneavoastră de idei va fi văzută pozitiv de ceilalţi, cărora le va face plăcere să se inspire de 

la dumneavoastră. Desigur că acest lucru depinde de cât de bine aveţi picioarele înfipte în 

pământ, pentru că atunci când Neptun este activ ar putea da naştere unor fantezii. Probabil că 

vă puteţi sprijini pe ajutorul prietenilor, care vor ţine cu pasul cu ce faceţi dumneavoastră, vă 

vor consulta şi vă vor asista. 
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05.02.2010 -  

din data de 05.02.2010 până în data de: 06.02.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. Acest lucru ar trebui să se manifeste în 

înfăţişarea dumneavoastră, chiar dacă este o tranziţie de scurtă durată. Jupiter are de-a face cu 

extinderea, în timp ce Mercur este asociat de obicei cu comunicarea. Din acest motiv s-ar 

putea ajunge la un schimb binevoitor între prieteni. Dacă aţi fost interesata dintotdeauna de 

astrologie, puteţi folosi această tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. 

Există pericolul de a nu mai observa detaliile din cauza perspectivei mărite. Dacă sunteţi 

conştientă de acest lucru vă veţi forma ochiul pentru detalii ce ar putea părea nesemnificative. 

 

05.02.2010 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Uranus 

din data de 05.02.2010 până în data de: 07.02.2010 

 

 Astăzi planeta Mercur, care susţine comunicarea, va intra în pătrar cu Uranus, planeta 

responsabilă pentru schimbările bruşte din viaţa dumneavoastră. Brainstorming-ul este parte a 

acestei tranziţii şi ar putea provoca unele turbulenţe, care s-ar putea exprima prin oamenii care 

insistă să provoace o ceartă, sau a maşinilor care refuză să funcţioneze. Deşi sunteţi stimulată 

intelectual, multitudinea de impresii ce vă atacă conştiinţa, vă va nelămuriri şi v-ar putea face 

să reacţionaţi impulsiv. Este important, dar în acelaşi timp şi dificil să discerneţi ceea ce este 

pozitiv din semnalele pe care le primiţi. Dacă aveţi succes puteţi descoperi noi interese, ce pot 

include şi astrologia. 

 

05.02.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Luna 

din data de 05.02.2010 până în data de: 06.02.2010 

 

 Chiar dacă aceasta nu este neapărat o tranziţie negativă, ar trebui să vă feriţi să-i 

intimidaţi pe ceilalţi cu toanele dumneavoastră. De fapt, vreţi să-i întâmpinaţi pe ceilalţi cu 

afecţiune şi tânjiţi după armonie, dar încă nu vă păstraţi invidia sub control. Nu vă îndepărtaţi 

partenerul cu pretenţii exagerate, pentru că acest lucru ar putea dăuna relaţiei. Chiar dacă vi se 

pare dificil, încercaţi să înţelegeţi că nimeni nu vă poate aparţine. O relaţie fericită este 

construită pe încredere reciprocă şi respect, nu pe detenţie reciprocă. 

 

06.02.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Uranus 

din data de 06.02.2010 până în data de: 07.02.2010 

 

 Probabil că vă veţi trezi cu multe aşteptări astăzi, ca şi cum simţiţi că se va întâmpla 

ceva neobişnuit şi interesant. Împreună cu prietenii dumneavoastră veţi căuta plăceri noi şi 

diferite, care vor include şi aventuri amoroase, din moment ce nu aveţi o relaţie stabilă. Dacă 

sunteţi implicată într-o relaţie, partenerul dumneavoastră va fi surprins de impulsurile 

dumneavoastră bruşte. 

 

 Multe idei şi întâlniri vă vor da putere pentru viaţa de zi cu zi. Astăzi nu va fi o zi 

plictisitoare. Sunteţi în formă pentru o petrecere. Alţi oameni ar putea avea perspective, mai 

vehemente, dar nu neapărat negative. Dacă aveţi tendinţa de a-i copleşi pe ceilalţi, încercaţi să 

generaţi mai mult optimism în ei. Permiteţi-vă unele mici nebunii, pentru că veţi avea destul 

timp mai târziu pentru lucrurile serioase. 
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07.02.2010 -  

din data de 07.02.2010 până în data de: 08.02.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Mercur 

 

 Astăzi Mercur se va întâlni cu el însuşi, motiv pentru care ziua va fi caracterizată de o 

participare activă în comunicarea intelectuală. De fapt, această tranziţie nu ar trebui să 

provoace nici o problemă, deşi ar putea fi însoţită de puţină nervozitate, pe care o veţi putea 

ţine sub control dacă aveţi grijă pe rând de toate lucrurile şi nu încercaţi să rezolvaţi totul 

deodată. Astăzi veţi afla că sunteţi capabilă să vă exprimaţi gândurile concret, chiar dacă de 

obicei vă este greu. Dacă aveţi idei bune, veţi fi în postura de a le aduce la viaţă şi de a le da 

formă. Relaţiile dumneavoastră cu ceilalţi vor fi active şi interesante, dar nu ar trebui să vă 

jucaţi; mai bine v-aţi folosi de spiritul dumneavoastră receptiv şi aţi lua parte la discuţii 

serioase. 

 

08.02.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Ascendentul 

din data de 08.02.2010 până în data de: 10.02.2010 

 

 Oamenii vă plac pentru că sunteţi o persoană plăcută. Cu căldura şi farmecul 

dumneavoastră puteţi atrage oameni pe care nu i-aţi mai întâlnit niciodată. Deci nu va trebui 

să petreceţi această zi singură. Poate că veţi investi mult în înfăţişarea dumneavoastră 

exterioară pentru a fi mai atrăgătoare faţă de sexul opus. În orice caz, veţi fi înconjurată de 

oameni şi veţi face un pas înainte. Bucuraţi-vă de această zi şi nu vă supăraţi dacă nu puteţi 

ţine pasul cu obligaţiile zilnice. 

 

08.02.2010 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 08.02.2010 până în data de: 10.02.2010 

 

 Cu prietenie şi farmec vă înţelegeţi bine cu oricine, la fel cum faceţi pentru rezolvarea 

unor lucruri. Această tranziţie îşi va găsi expresie într-un mod ca va avea de-a face cu 

circumstanţele profesiei dumneavoastră. Astăzi veţi simţi aversiune faţă de disciplină şi 

muncă dificilă, deşi vă veţi întâlni cu mulţi oameni şi veţi avea idei strălucite în domeniul 

artistic. Vă este uşor să vă manifestaţi afecţiunea faţă de anumiţi oameni, motiv pentru care 

relaţia dumneavoastră va aduce multe experienţe minunate.  Ieşiţi într-un loc unde vă puteţi 

pierde în mulţime; acest lucru v-ar face bine. 

 

10.02.2010 -  

din data de 10.02.2010 până în data de: 12.02.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Luna 

 

 În această fază voinţa şi energia dumneavoastră se vor confrunta cu lumea emoţiilor; 

veţi fi provocată să vă gândiţi dacă emoţiile dumneavoastră sunt în ton cu ambiţiile. Luna 

accentuează situaţia din cămin. Probabil că acasă există mici neînţelegeri, dar nu vă temeţi, 

pentru că acest aspect nu va aduce cutremure de pământ, ci doar o scurtă perioadă în care 

sentimentele dumneavoastră cu privire la modul în care vă comportaţi sunt făcute conştiente. 

Dacă aveţi dificultăţi în privinţa exprimării sentimentelor, acordaţi-vă o pauză şi retrageţi-vă 

pentru contemplare. Această tranziţie este prea scurt trăită pentru a lăsa o impresie de durată, 

dar veţi vedea cu claritate că faceţi faţă provocărilor vieţii de zi cu zi. 
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11.02.2010 -  

din data de 11.02.2010 până în data de: 12.02.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Soarele 

 

 Pentru moment sunteţi capabilă să înţelegeţi alcătuirea personalităţii dumneavoastră 

mai bine şi să găsiţi cuvintele potrivite pentru a o exprima. O accentuare a comunicării vă dă 

posibilitatea de a vă explica starea spirituală. Totuşi, este important să nu fiţi legată de nici o 

dogmă subiectivă. Aceasta înseamnă ca nu trebuie să vă lăsaţi cu orice preţ amprenta asupra 

anturajului; ar fi mai eficient să-i ascultaţi pe ceilalţi înainte de a trece la acţiune. Dacă 

păstraţi aceste lucruri în minte, veţi avea o zi dură, dar foarte interesantă. 

 

11.02.2010 - Trecerea lui Marte în sextil cu Pluto 

din data de 11.02.2010 până în data de: 17.02.2010 

 

 În această tranziţie, veţi avea la dispoziţie multă energie, şi nu veţi ştii de unde 

provine. Nu este un motiv pentru a vă alarma, pentru că prietenii vă vor ajuta să vă folosiţi 

bine energia. Dorinţa de a avea totul sub control nu va fi de ajuns pentru a-i domina pe 

ceilalţi, dar vă va ajuta să încercaţi să vă influenţaţi anturajul. Chiar dacă nu este acesta 

apogeul tactului dumneavoastră diplomatic, arătaţi-le celorlalţi că sunteţi dispusă să faceţi 

compromisuri, când încercaţi să găsiţi soluţii pentru probleme. Fiţi fericită pentru că puteţi 

munci din greu şi nu vă lăsaţi îndepărtata de obstacole sau de critica celorlalţi. Bărbaţii pot 

exercita o atracţie sexuală magnetică care poate conduce la experienţe plăcute. 

 

12.02.2010 -  

din data de 12.02.2010 până în data de: 14.02.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Uranus 

 

 Astăzi Soarele va intra în triadă cu Uranus, planeta tuturor surprizelor. Astăzi stimulii 

dumneavoastră zilnici vor fi caracterizaţi de faptul ca nu sunt cei obişnuiţi. Pentru moment, 

puteţi experimenta faptul că există lucruri plăcute care se pot pierde în rutina de zi cu zi. 

 

 Astăzi ar trebui să ieşiţi şi să faceţi ceva total neobişnuit, pentru că sunteţi pregătită 

pentru aceasta. Acesta este acel lucru de care aveţi nevoie pentru ca această tranziţie să-şi 

îndeplinească scopul. Ar trebui să vă amintiţi că există lucruri pozitive şi neaşteptate în viaţă 

de care vă puteţi bucura. Flexibilitatea este motto-ul acestei tranziţii. Este posibil să vă 

întâlniţi cu o bucurie neaşteptată. 

 

12.02.2010 -    Tranziţia lui Uranus în Casa Ascendentului 

din data de 12.02.2010 până în data de: 21.03.2010 

 

 Chiar dacă oamenii au tendinţa să vă remarce unicitatea, trebuie să vă aşteptaţi şi la 

reacţii negative. Evenimente neprevăzute legate de ceilalţi pot crea multă agitaţie în viaţa 

dumneavoastră. Acest lucru poate viza o despărţire, într-un fel sau altul, sau poate că vă veţi 

schimba radical înfăţişarea, aducând noi surprize.  

 

 Stabilitatea nu este tocmai punctul dumneavoastră forte, de aceea puteţi provoca 

schimbări neaşteptate şi chiar şi confuzie în vieţile celorlalţi. Probabil că dumneavoastră 
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sunteţi mai surprinsă decât ceilalţi de ceea ce vi se întâmplă, pentru că nu mai sunteţi capabilă 

să realizaţi rolul prietenilor vechi.  

 

 Orice relaţie este imprevizibilă în momentul de faţă; din nefericire acest lucru are 

consecinţe negative, de aceea ar trebui să aveţi mai multă atenţie şi să nu fiţi acordaţi prea 

multă încredere oamenilor pe care tocmai i-aţi cunoscut. 

 

13.02.2010 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Pluto 

din data de 13.02.2010 până în data de: 15.02.2010 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în triadă cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă, care reprezintă forţa turbulentă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în 

timpul acestei tranziţii, şi nu va mai exista loc pentru discuţii superficiale. Astăzi problemele 

misterioase şi iluziile vor exercita atracţie asupra dumneavoastră, şi împreună cu alte persoane 

veţi găsi soluţii strălucite pentru acestea. Dacă descoperiţi că îi puteţi manipula pe ceilalţi, 

folosiţi acest lucru într-un mod responsabil şi reflectaţi asupra propriilor motivaţii pentru a fi 

sigură că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în considerare şi nevoile celor de  lângă 

dumneavoastră. Pentru că procesele dumneavoastră cognitive operează la niveluri ce depăşesc 

suprafaţa, ar trebui să vă apropiaţi cu mai multă atenţie de aşa-numitele ştiinţe alternative, 

cum ar fi astrologia. 

 

13.02.2010 - Trecerea lui Jupiter în pătrar cu Neptun 

din data de 13.02.2010 până în data de: 21.02.2010 

 

 Chiar dacă simţurile dumneavoastră sunt îndreptate spre problemele celorlalţi, există 

pericolul ca punctul dumneavoastră de vedere să nu fie suficient de realist pentru a realiza 

care vise şi idealuri pot fi integrate în realitate. Jupiter poate da aripi imaginaţiei 

dumneavoastră, aducând-o la apogeu, deşi unii nu vor aprecia acest lucru şi pot fi respinşi prin 

comportamentul dumneavoastră puţin obişnuit. Ajutorarea celor defavorizaţi poate deveni 

chiar o filozofie de viaţă, dar încredinţaţi-vă că ajutorul dumneavoastră este potrivit. Există de 

asemenea pericolul ca ceilalţi să profite de pe urma bunătăţii dumneavoastră. Concepţia 

dumneavoastră de viaţă poate fi influenţată de religie şi misticism. Aveţi mare atenţie, pentru 

că acest tranzit vă poate aduce în punctul de a urma guru falşi. În această perioadă veţi învăţa 

să faceţi diferenţa dintre realitate şi idealuri sau vise. Nu vă lăsaţi prinsă în experimente şi 

ascultaţi de oamenii în care aveţi încredere când fac anumite remarce asupra 

comportamentului dumneavoastră. Ar fi bine dacă v-aţi descoperi latura sensibilă şi creativă 

pentru a începe să construiţi ceva pornind de la ea. 

 

14.02.2010 -  

din data de 14.02.2010 până în data de: 16.02.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Ascendentul 

 

 Astăzi veţi genera o impresie bună asupra tuturor, iar acest lucru vă va ajuta să faceţi 

progrese. Triada aduce întotdeauna circumstanţe armonioase, aşa încât vă veţi înţelege bine cu 

ceilalţi şi veţi fi imediat acceptată. Petreceţi seara într-o companie plăcută şi nu vă manifestaţi 

dezamăgirea chiar dacă astăzi nimeni nu va fi împotriva dumneavoastră. Pentru că nu vă este 

greu să vă relaxaţi, aceasta este ziua potrivită pentru a pleca în vacanţă. 
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15.02.2010 -  

din data de 15.02.2010 până în data de: 17.02.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Mijlocul Cerului 

 

 Această zi vă va determina să vă stabiliţi propriile ţinte şi să faceţi totul pentru a le 

îndeplini. Aveţi un fel de egoism sănătos, care vă va permite să vă realizaţi lucrul cu multă 

încredere, prin care nu vă veţi ascunde după degete. Felul în care iradiaţi de putere şi 

entuziasm, va exercita o bună impresie asupra celorlalţi. Succesul va veni, dacă aţi muncit 

mult pentru aceasta în trecut, sau dacă sunteţi gata să porniţi acum. Este evident că staţi în 

spatele realizărilor dumneavoastră şi sunteţi capabilă de mai mult. 

 

15.02.2010 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Neptun 

din data de 15.02.2010 până în data de: 16.02.2010 

 

 Astăzi alte persoane vor aprecia sensibilitatea dumneavoastră, în cazul în care reuşiţi 

să-i daţi expresia potrivită. Neptun susţine o formă mai înaltă de dragoste, în timp ce Mercur 

reprezintă conceptul comunicării, care va permite mai multă tandreţe în relaţiile cu prietenii. 

Există pericolul ca tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să intre în joc şi să aducă influenţe 

negative. Este probabil să contribuie la înţelegerea intuitivă a anturajului dumneavoastră. 

Această tranziţie vă face predispusă spre visare în privinţa modului în care ar arăta o lume 

ideală. De aceea, este potrivit să reconsideraţi toate perspectivele care au fost produs al acestei 

tranziţii şi să vă asiguraţi că sunt conforme cu realitatea. Nu luaţi decizii importante astăzi. 

Acordaţi-vă o zi de meditaţie şi odihnă, pentru că nu va face rău nimănui. 

 

17.02.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Neptun 

din data de 17.02.2010 până în data de: 18.02.2010 

 

 Această tranziţie va depinde foarte mult de poziţia planetei Neptun în diagramă şi de 

cât de ferm aveţi picioarele înfipte în pământ. Dacă este aşa, veţi trece de această zi fără 

pagube. Altfel, veţi avea parte de o zi cu multe momente neplăcute. Neptun reprezintă 

dragostea pură, altruistă pentru orice formă de creaţie, dar s-ar putea să exageraţi şi să vă 

înecaţi în propriile emoţii.  

 

 Dacă vi se pare dificil să acceptaţi realitatea şi să deveniţi independentă, acest lucru se 

va evidenţia mai ales în relaţia dumneavoastră. Poate că sunteţi foarte vulnerabilă şi aveţi o 

nevoie exagerată de a simţi armonie împrejurul dumneavoastră. Acest lucru ar putea să vă 

facă să aveţi pretenţia ca oamenii să fie atenţi la dumneavoastră, iar dacă nu se va întâmpla 

aşa veţi fi dezamăgită şi veţi începe o ceartă.  

 

 Aceasta va fi o tranziţie foarte emoţională. Modul în care o folosiţi depinde de 

dumneavoastră. 

 

20.02.2010 -  

din data de 20.02.2010 până în data de: 21.02.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Marte 

 

 Astăzi, planeta comunicării, Mercur, intră în sextil cu Marte în diagramă. Pe moment, 

sunteţi capabilă să vă descurcaţi cu munca intelectuală mai bine, pentru că aveţi grijă ca 
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fiecare lucru să funcţioneze şi nu veţi permite competiţie. Chiar dacă produsul muncii 

dumneavoastră nu vă aduce beneficii în mod direct, acest lucru nu contează, pentru că doriţi 

să ţineţi cont de interesele altora. Cum deja aţi observat aveţi capacităţi intelectuale crescute şi 

le puneţi cu bucurie la dispoziţia altora. Este posibil să vi se ceară să începeţi un nou proiect 

iar entuziasmul dumneavoastră ar putea da impresia că de-abia aţi aşteptat această ocazie de a 

vă apuca de lucru. Nici o problemă nu este prea dificilă pentru dumneavoastră. Cu atitudinea 

dumneavoastră din prezent, pe care o puteţi menţine şi după această tranziţie, veţi lăsa o 

impresie de durată şefului dumneavoastră 

 

20.02.2010 -  

din data de 20.02.2010 până în data de: 21.02.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Saturn 

 

 Această tranziţie vă oferă capacitatea de a recunoaşte ce se întâmplă în jurul 

dumneavoastră şi aţi dori să schimbaţi. Această zi este favorabilă gândirii constructive, care ar 

putea fi de folos situaţiei sau prietenilor dumneavoastră. Ideea nu este să găsiţi greşelile 

tuturor lucrurilor şi persoanelor. Această tranziţie vă atrage atenţia asupra acelor situaţii care 

vă fac nefericită şi vă va ajuta să le schimbaţi. Astăzi nu este nevoie să fiţi atât de precaută. 

Păstraţi-vă sub control tendinţa spre perfecţiune, pentru că ştiţi că nu sunteţi o super eroină şi 

nici nu veţi deveni una de-a lungul vieţii. Petreceţi ziua cu o persoană mai în vârstă, care v-ar 

putea ajuta să vedeţi legătura dintre lucruri cu mai multă claritate. Poate că vi se va cere 

sfatul. 

 

20.02.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Venus 

din data de 20.02.2010 până în data de: 22.02.2010 

 

 Bucuraţi-vă de această zi la maximum. Astăzi simţurile dumneavoastră sunt ascuţite, 

atât în domeniul fizic, cât şi în cel artistic. Lăsaţi lucrurile să se întâmple cu calm, dar nu vă 

jenaţi să preluaţi iniţiativa. Scoateţi-vă partenerul la cină şi petreceţi o seară plăcută împreună. 

Nici unul dintre dumneavoastră nu trebuie să fie singur pentru a se distra. Această perioadă 

este favorabilă pentru a vă simţi bine la petreceri. Poate că sunteţi nerăbdătoare să vă folosiţi 

cartea de credit. Acest lucru nu reprezintă un pericol, ci vă ajută să vă oferiţi plăceri simple. 

 

 Chiar dacă această tranziţie determină relaţii, vă va lua mult timp până veţi începe o 

nouă relaţie serioasă. În orice caz ar trebui să petreceţi ziua într-un mod plăcut, răsfăţându-vă, 

sau lăsând pe altcineva să vă răsfeţe. Această tranziţie vă va stimula creativitatea pentru o 

perioadă scurtă, astfel încât să vă puteţi înfrumuseţa anturajul. 

 

23.02.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Marte 

din data de 23.02.2010 până în data de: 24.02.2010 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Oricum, acest aspect este încărcat de 

tensiuni ce pot provoca probleme cu partenerul, iar acestea s-ar putea face simţite pe plan 

sexual. Acest lucru nu trebuie să fie aşa de grav, dacă implică eliberarea energiilor sexuale. 

Dacă relaţia fizică este folosită doar pentru a-l răni pe celălalt, nu mai merită să fie pusă în 

mişcare, pentru că va conduce la despărţire.  
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 În această tranziţie, este important să găsiţi echilibrul între energia delicată a lui Venus 

şi cea vehementă a lui Marte. Dacă reuşiţi acest lucru, veţi fi fericiţi în ciuda oricărui lucru şi 

vă veţi respecta unul pe celălalt. 

 

23.02.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Saturn 

din data de 23.02.2010 până în data de: 24.02.2010 

 

 Astăzi Venus va intra în pătrar cu Saturn, planeta responsabilităţii, raţiunii şi limitelor, 

lucru ce nu va aduce armonie. Puteţi doar să speraţi că ziua va trece repede, deşi planeta 

blândă Venus nu va permite un aspect cu obositorul Saturn fără nici un motiv. Vă îngrijoraţi 

asupra relaţiilor dumneavoastră, unii oameni ar putea interpreta răceala sau distanţa 

dumneavoastră ca un semn de respingere. Dacă veţi avea parte de o depresie, veţi putea trece 

de această stare şi vă veţi simţi bine. Oferiţi-vă ceva special, chiar dacă nu staţi bine cu banii. 

Organizaţi o reuniune de familie şi petreceţi ziua cu părinţii sau cu persoanele mai în vârstă 

din familie. Probabil că astăzi veţi avea dispoziţia de a asculta pe cineva care are mai multă 

experienţă. 

 

25.02.2010 -  

din data de 25.02.2010 până în data de: 27.02.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Neptun 

 

 Astăzi, Soarele va intra într-un pătrar cu planeta Neptun şi este posibil să nu vă simţiţi 

în formă. Asiguraţi-vă că vă veţi lua timp să vă relaxaţi. Acest lucru vă va ajuta să nu începeţi 

relaţii prea intense sau să determinaţi conflicte cu care să nu vă puteţi descurca. Este posibil să 

aveţi tendinţa de a vă refugia în reverii şi de a vă simţii amorţită. Nu intraţi în panică căci dacă 

nu aţi avut până acum probleme cu alcoolul şi drogurile, nu veţi avea nici de acum înainte. 

Aceasta este o descriere a unei tendinţe generale. În general, se poate spune că perspectivele 

dumneavoastră prezentă îi exclud pe ceilalţi. Dacă acest lucru este adevărat ar trebui ca astăzi 

să vă retrageţi şi să studiaţi astrologia sau al tip de ştiinţă alternativă care vă poate învăţa să vă 

înţelegeţi. Acordaţi-vă o zi de odihnă. 

 

25.02.2010 -  

din data de 25.02.2010 până în data de: 26.02.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Luna 

 

 Astăzi planeta Mercur, care favorizează comunicarea şi intelectul, intră într-o poziţie 

provocatoare cu Luna, care subliniază emoţiile. Logica nu-şi va găsi loc în viaţa 

dumneavoastră pentru că preferaţi să răspundeţi cu tupeu, ceea ce nu va atrage aprobarea 

tuturor. Sub această tranziţie, gândirea obiectivă şi acţiunea nu vă sunt chiar la îndemână, ceea 

ce ar putea provoca probleme, pentru că ceilalţi nu sunt pregătiţi să vă facă faţă. Pentru că 

luna vă ajută să vă înţelegeţi cu familiile, este posibil ca astăzi să aveţi conflicte cu ele, în 

special cu mama dumneavoastră. Poate că vă veţi certa cu ea, dar nu permiteţi ca acest lucru 

să dureze, pentru că ar fi mult mai bine să dezvoltaţi sentimentul de apreciere faţă de calităţile 

materne. 
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25.02.2010 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Uranus 

din data de 25.02.2010 până în data de: 27.02.2010 

 

 Astăzi planeta Mercur, care susţine comunicarea, va intra în triadă cu Uranus, planeta 

responsabilă pentru schimbările bruşte din viaţa dumneavoastră. Brainstorming-ul este parte a 

acestei tranziţii şi ar putea provoca unele turbulenţe, care s-ar putea prezenta sub forma unei 

petreceri sau a altui tip de eveniment. Pe moment, relaţiile tind să fie stimulante. În general, 

sunteţi deschisă faţă de noile legături, mintea dumneavoastră este rapidă şi nu vă lipseşte 

imaginaţia. 

 

 Astăzi sunteţi flexibilă din punct de vedere mintal. Dacă vă folosiţi intuiţia veţi putea 

alege semnalele folositoare dintre impulsurile pe care le primiţi.  Poate că vă veţi descoperi şi 

noi interese precum este astrologia. 

 

27.02.2010 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Ascendentul 

din data de 27.02.2010 până în data de: 28.02.2010 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine. Oriunde veţi merge veţi 

fi bine înţeleasă şi veţi fi capabilă să asimilaţi informaţiile rapid. Pentru moment, sunteţi 

nerăbdătoare să faceţi lucruri şi acceptaţi multe invitaţii. Faptul că sunteţi parte a unui grup vă 

face să vă simţiţi bine, deşi acesta nu este un aspect foarte important. Astăzi este o zi bună 

pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este posibil să fi neglijat acest aspect. 

 

27.02.2010 - Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 27.02.2010 până în data de: 01.03.2010 

 

 Astăzi vă puteţi organiza şi face planuri mai ales în domeniul profesional. Puteţi 

estima ce sunteţi capabilă să dobândiţi  sau cât de departe puteţi avansa. Puteţi să vă vedeţi 

critic viaţa de până acum şi puteţi discuta acest lucru cu alte persoane. Pe moment, gândurile 

dumneavoastră sunt concentrate asupra apariţiilor publice, a responsabilităţilor sociale şi a 

poziţiei profesionale. Dacă munca dumneavoastră este intelectuală, veţi realiza foarte multe 

lucruri. 

 

27.02.2010 - Trecerea lui Marte în opoziţie cu Soarele 

din data de 27.02.2010 până în data de: 11.03.2010 

 

 Chiar dacă acesta este un aspect provocator, aveţi rezerve enorme de energie. Dar 

trebuie să le folosiţi cu economie, pentru că s-ar putea să nu mai observaţi diferitele nevoi ale 

celor din jurul dumneavoastră. Pe moment, grija dumneavoastră pentru chestiunile personale 

i-ar putea face pe ceilalţi să vă acuze de egoism şi neatenţie. S-ar putea ajunge atât de departe 

încât să deveniţi ţinta criticilor oamenilor. Pentru acest motiv, este bine să fiţi conştientă de 

acest pericol şi să vă aduceţi aminte să vă gândiţi la ceilalţi, deşi este posibil să vi se pară 

greu. O anumită dorinţă de a face compromisuri v-ar face bine, dar va însemna şi autolimitare 

într-o anumită măsură. Dacă vă păstraţi obiectivitatea veţi îndeplini multe lucruri uimitoare în 

timpul acestei tranziţii. Nu permiteţi ca entuziasmul dumneavoastră pentru muncă să vă scape 

de sub control, pentru că este posibil ca şi ţinând cont de rezervele dumneavoastră de energie, 

să vă asumaţi prea multe lucruri, dacă nu sunteţi atentă. 
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01.03.2010 -  

din data de 01.03.2010 până în data de: 03.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Venus 

 

 Astăzi creativitatea şi grija dumneavoastră de oameni vor fi subliniate. Deşi apreciaţi 

faptul că sunteţi în centrul atenţiei, nu luaţi pur şi simplu, ci vă place să şi oferiţi. Astăzi ar 

trebui să vă simţiţi foarte bine şi să primiţi multă atenţie, mai ales de la persoanele de sex 

opus, pentru că farmecul dumneavoastră nu va trece neobservat. Distraţi-vă, mergeţi la teatru 

sau la un concert. Dezamăgirea şi tendinţa de a evada i-ar putea îndepărta pe ceilalţi. Dacă 

sunteţi conştientă de acest lucru şi atenta, veţi avea o zi plăcută. 

 

01.03.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Jupiter 

din data de 01.03.2010 până în data de: 03.03.2010 

 

 Această zi va rămâne în memoria dumneavoastră pentru mult timp. Venus va intra 

într-o triadă armonioasă cu poziţia lui Jupiter din diagramă. Jupiter este responsabil de 

evenimentele plăcute, printre alte lucruri. Chiar dacă vă asumaţi mai multe lucruri decât puteţi 

duce, nu vă privaţi de plăcerile vieţii. Astăzi vă simţiţi foarte bine, iar oamenii din jurul 

dumneavoastră îşi vor face o părere bună despre dumneavoastră.  Relaţiile vor aduce întâlniri 

minunate, caracterizate de căldură şi sensibilitate reciprocă. Chiar şi în viaţa profesională veţi 

avea succes, şi veţi avea un sentiment de împlinire. Astăzi veţi întâlni oameni care vă vor fi 

importanţi mai târziu. Aceasta include relaţii romantice, aşa că fiţi pregătită. Aceasta va fi o zi 

plăcută, în care vă veţi bucura de tot felul de activităţi plăcute, şi veţi fi răsfăţată. 

 

02.03.2010 - Trecerea lui Jupiter în sextil cu Venus 

din data de 02.03.2010 până în data de: 10.03.2010 

 

 Această perioadă ar putea duce la experienţe romantice minunate. Veţi petrece mult 

timp cu persoane de sex opus şi veţi avea tendinţa de a flirta foarte mult. Sub această tranziţie 

veţi fi foarte atrăgătoare, iar cei din jurul dumneavoastră vor observa acest lucru. Dacă nu 

aveţi o relaţie serioasă, acesta este timpul potrivit pentru a vă căuta o pereche. O relaţie deja 

existentă ar putea primi noi stimulări. Poate că vi se pregăteşte o vacanţă.  

 

 Oamenii vor observa deschiderea, înţelegerea şi bunele dumneavoastră intenţii, astfel 

că vă va fi foarte uşor să vă faceţi noi prieteni. În general, sunteţi atrasă de plăcerile vieţii şi 

nu sunteţi înclinată spre munca de birou ce presupune rutină. Aţi prefera mai degrabă să vă 

dezvoltaţi simţul estetic, aprecierea pentru artă şi muzică şi să vă înfrumuseţaţi casa prin 

achiziţionarea unor opere de artă, a unor tablouri sau sculpturi. Aceste interese v-ar putea 

transforma într-o colecţionară pasionată de obiecte de artă. 

 

03.03.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Mercur 

din data de 03.03.2010 până în data de: 05.03.2010 

 

 Tranziţia ar trebui să se adreseze conceptului dumneavoastră de comunicare, care nu 

va include conversaţii stimulante intelectual; cel puţin nu astăzi. Oricum, veţi fi foarte 

fermecătoare şi veţi avea condiţii favorabile pentru a stabili legături cu femeile. Vă veţi 

apropia de oameni cu bună dispoziţie şi veţi întreţine atmosfera cu glume. În general, 

folosirea creativă a cuvântului scris şi vorbit vă este la îndemână şi vă va câştiga admiraţia. 

Veţi face o impresie generală foarte bună. Din punct de vedere profesional, aceasta va fi o zi 



Astrograma previzionară – 1 an – pentru Popescu Maria 

Pag. 95 

foarte bună pentru a vă reorganiza locul de muncă, lucru pe care colegii îl vor aprecia cu 

siguranţă. Dacă vor apărea conflicte în relaţia dumneavoastră veţi putea să le lămuriţi. 

 

04.03.2010 -  

din data de 04.03.2010 până în data de: 06.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Saturn 

 

 Astăzi Soarele va intra în pătrar cu Saturn, planeta responsabilităţii şi a obligaţiilor. În 

această privinţă, nivelul dumneavoastră de energie nu este atât de ridicat pe cât ar trebui şi aţi 

prefera să staţi acasă pentru că situaţia de la serviciu a scăpat de sub control şi nu vă simţiţi în 

stare să faceţi faţă conflictelor. În prezent, sunteţi mai înclinată să criticaţi, lucru ce nu vă face 

populară între colegi. Există pericolul de vă lua prea în serios poziţia şi de a neglija drepturile 

oamenilor de lângă dumneavoastră. Există o problemă serioasă pe care o puteţi depăşi prin 

autodisciplină, altfel, riscând să fiţi izolată. 

 

04.03.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Ascendentul 

din data de 04.03.2010 până în data de: 06.03.2010 

 

 Oamenii ar putea observa nevoia dumneavoastră accentuată de armonie, care vă 

împiedică să vă urmăriţi interesele personale sau să deschideţi gura atunci când ceva nu vă 

convine; chiar în cazurile când acest lucru ar fi justificat. Poate că nu vă simţiţi împăcată cu 

dumneavoastră, nu vă convine propria coafură şi vă criticaţi propria imagine din oglindă. 

Dacă este aşa, atunci acesta este timpul potrivit de a investi în imaginea dumneavoastră, cu 

scopul de a vă reda încrederea în propria persoană. 

 

 În orice caz, astăzi veţi căuta companie, şi de asemenea veţi fi capabilă să vă bucuraţi 

de aceasta, fapt ce va duce spre o cucerire romantică, asta dacă nu vă ascundeţi şi nu vă arătaţi 

farmecul. Ar trebui să vă bucuraţi de simpatia pe care o câştigaţi. 

 

05.03.2010 -  

din data de 05.03.2010 până în data de: 07.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Marte 

 

 Astăzi vă puteţi exprima în mod negativ puterile. S-ar putea ajunge la conflicte pe care 

le veţi scăpa de sub control şi pe care va trebui să le lămuriţi. Vă simţiţi nervoasă şi tensionată 

pentru că nu ştiţi ce să mai faceţi cu atâta energie. S-ar putea să fiţi prea concentrată asupra 

dumneavoastră. Ar fi plăcut dacă aţi participa la activităţi comune şi v-aţi folosi energia 

pentru familie şi prieteni. Dacă insistaţi ca lucrurile să se facă aşa cum vreţi dumneavoastră, 

se va ajunge la certuri. Atunci vă veţi simţi izolată şi nemulţumită. 

 

06.03.2010 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Neptun 

din data de 06.03.2010 până în data de: 07.03.2010 

 

 Astăzi sunteţi mai sensibilă decât de obicei, dar acest lucru nu implică şi faptul că vă 

veţi face înţeleasa de ceilalţi. Conversaţiile din jurul dumneavoastră nu vor face altceva decât 

să deveniţi confuză. Chiar dacă sunteţi în căutarea unui înţeles mai adânc, există pericolul ca 

tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să vă dezamăgească şi să fiţi şi mai confuză decât eraţi 

înainte. Asiguraţi-vă că veţi reconsidera toate perspectivele care au fost produs al acestei 
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tranziţii. Această tranziţie va conduce la confuzii ce vor lua forma neînţelegerilor în relaţiile 

personale. Dacă este posibil, amânaţi deciziile importante pe mai târziu. 

 

08.03.2010 -     

din data de 08.03.2010 până în data de: 09.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Venus 

 

 Lăsaţi-vă inspirata de partea pozitivă a vieţii, şi faceţi acest lucru mergând la un 

concert sau la o piesă de teatru. Poate că vă veţi mărturisi sentimentele faţă de cineva, deşi 

până acum aţi fost foarte timidă. Neînţelegerile dintr-o legătură pot fi lămurite. Acesta nu este 

un argument împotriva unei seri petrecute împreună. Dacă totul merge bine, luaţi-vă o zi 

liberă, relaxaţi-vă şi îndreptaţi-vă atenţia asupra lucrurilor mărunte din viaţă. Puteţi dobândi 

multe lucruri, dar nu încercaţi să le faceţi pe toate o dată, pentru că şi mâine este o zi. 

 

08.03.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Soarele 

din data de 08.03.2010 până în data de: 09.03.2010 

 

 Aceasta ar trebui să fie o zi frumoasă, pentru că vă simţiţi bine şi sunteţi cu ochii 

deschişi. Plănuiţi să vă petreceţi ziua cu cineva şi să vă simţiţi bine. Astăzi puteţi fi sigură că 

veţi primi sprijin de la alţii şi veţi face o impresie bună oriunde veţi merge. Oamenii vă plac şi 

dacă se întâmplă ceva care vă deranjează, această zi vă va da ocazia de a face cunoscut acest 

lucru. Vă purtaţi foarte iubitor cu partenerul. Poate că veţi sărbători un festival al dragostei în 

timpul serii.  

 

 Aveţi grijă ca succesele să nu vi se urce la cap şi să vă facă înfumurată. Dacă aveţi 

talent artistic, această tranziţie vă va aduce noi idei, care vor fi de mare ajutor mediului 

dumneavoastră familial. 

 

10.03.2010 -  

din data de 10.03.2010 până în data de: 11.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Marte 

 

 Astăzi, planeta comunicării, Mercur, intră în pătrar cu Marte în diagramă. Pe moment, 

se pare că sunteţi nervoasă şi tensionată, lucru ce-i face şi pe ceilalţi să se simtă nesiguri şi să 

le fie teamă de o posibilă confruntare cu dumneavoastră. Fiţi atentă pentru că poziţia 

dumneavoastră ar putea fi nesigură, datorită unei dorinţe crescute a celor din jurul 

dumneavoastră de a vă apăra interesele. Pe moment, vă este foarte greu să vedeţi dincolo de 

lungul nasului, dar trebuie să încercaţi să faceţi aceasta din cauza potenţialului ridicat de 

conflicte. Chiar dacă sunteţi în căutarea unui schimb intelectual, nu ar trebui să vă restrângeţi 

la propriile interese, ci să acceptaţi că mai sunt şi alţi oameni pe lume. Poate că vă veţi 

implica într-un proiect de care vă veţi putea ocupa singură. Acest lucru ar putea rezolva 

câteva probleme şi v-ar putea ajuta să găsiţi împlinirea de sine de care aveţi nevoie. 
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10.03.2010 -  

din data de 10.03.2010 până în data de: 11.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Saturn 

 

 În timpul aceste tranziţii, comunicarea ar putea deveni dificilă, pentru că aţi putea fi 

nesigură în privinţa a ceea ce doriţi să spuneţi. Poate că sunteţi de părere că contribuţia 

dumneavoastră la discuţie nu merită efortul; Saturn încurajează perfecţiunea. Acest lucru v-ar 

putea inhiba şi face exagerat de precauta. Aveţi grijă să nu treceţi cu vederea propriile 

trăsături pozitive de caracter şi ale altor persoane. Unul din efectele puterilor lui Saturn este 

de a vedea totul într-o lumină negativă. Înainte de a vă deprima, cereţi sfatul unei persoane 

mai în vârstă care vă va ajuta să vedeţi partea plină a paharului. 

 

 În ciuda acestor lucruri, capacitatea dumneavoastră logică este metodică şi 

disciplinată. Aceasta vă pune în poziţia de a vă face lucrul folosind proceduri specifice şi 

câştigând astfel aprobarea şefului. Acest aspect este nefavorabil cu privire la orice fel de 

negocieri. Ar fi mai bine să le amânaţi. 

 

11.03.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Pluto 

din data de 11.03.2010 până în data de: 12.03.2010 

 

 Astăzi aţi putea spune unele lucruri pe care le purtaţi de multă vreme, cu privire la 

partener. Poate că amândoi simţiţi că această relaţie nu permite dezvoltarea personală. S-ar 

putea ajunge la scene de gelozie, care vă vor face şi mai conştientă de sentimentele pe care le 

aveţi. Arătaţi că sunteţi capabilă să învăţaţi şi că nu este necesar ca lucrurile să iasă 

întotdeauna aşa cum vreţi dumneavoastră; acest lucru ar putea salva multe situaţii.  

 

 Există pericolul ca emoţiile să vă pună sub tensiunea faptului că este necesar să creaţi 

o atmosferă armonioasă. Dacă este aşa, nebunia acestei aventuri va deveni curând evidentă. 

Problemele pe care oamenii le au unii cu ceilalţi pot fi rezolvate printr-o atitudine detaşată. 

Fiţi cinstită şi acceptaţi faptul că orice individ are propria concepţie despre dragoste şi relaţii.  

Fiţi cu băgare de seamă în privinţa noilor relaţii, pentru moment. Dacă vă puteţi menţine sub 

control instinctele şi pasiunile, ar trebui ca astăzi să experimentaţi sentimente intense, care vor 

pune lucrurile în mişcare. 

 

11.03.2010 - Trecerea lui Marte în opoziţie cu Soarele 

din data de 11.03.2010 până în data de: 25.03.2010 

 

 Chiar dacă acesta este un aspect provocator, aveţi rezerve enorme de energie. Dar 

trebuie să le folosiţi cu economie, pentru că s-ar putea să nu mai observaţi diferitele nevoi ale 

celor din jurul dumneavoastră. Pe moment, grija dumneavoastră pentru chestiunile personale 

i-ar putea face pe ceilalţi să vă acuze de egoism şi neatenţie. S-ar putea ajunge atât de departe 

încât să deveniţi ţinta criticilor oamenilor. Pentru acest motiv, este bine să fiţi conştientă de 

acest pericol şi să vă aduceţi aminte să vă gândiţi la ceilalţi, deşi este posibil să vi se pară 

greu. O anumită dorinţă de a face compromisuri v-ar face bine, dar va însemna şi autolimitare 

într-o anumită măsură. Dacă vă păstraţi obiectivitatea veţi îndeplini multe lucruri uimitoare în 

timpul acestei tranziţii. Nu permiteţi ca entuziasmul dumneavoastră pentru muncă să vă scape 

de sub control, pentru că este posibil ca şi ţinând cont de rezervele dumneavoastră de energie, 

să vă asumaţi prea multe lucruri, dacă nu sunteţi atentă. 
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13.03.2010 -  

din data de 13.03.2010 până în data de: 15.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Jupiter 

 

 Astăzi vă simţiţi foarte bine şi veţi vedea lumea optimista. Indiferent ce se întâmplă, 

astăzi va fi o zi bună. Ca în fiecare tranziţie care îl include pe Jupiter, lucrurile vor fi centrate 

pe expansiune. Probabil că pentru moment vă doriţi să faceţi ceva extraordinar şi visaţi la 

locuri exotice. Nu este neapărat nevoie să călătoriţi, un vis vă este de ajuns. De principiu, 

sunteţi binevoitoare şi generoasă, dar există pericolul de a deveni arogantă şi de a vă purta 

prea spontan pentru că sunteţi prea sigură pe sine. Veţi scoate tot ce este mai bun din oameni 

fără cea mai mică dificultate. 

 

13.03.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Neptun 

din data de 13.03.2010 până în data de: 14.03.2010 

 

 Această tranziţie va depinde foarte mult de poziţia planetei Neptun în diagramă şi de 

cât de ferm aveţi picioarele înfipte în pământ; acest lucru ar trebui să vă dea ocazia de a 

experimenta lucruri minunate astăzi şi de a trăi momente plăcute. Acest lucru se întâmplă 

pentru că Neptun este cu o octavă mai sus decât Venus şi reprezintă dragostea neegoistă 

pentru orice formă de creaţie. Nu ar fi surprinzător dacă sensibilitatea dumneavoastră faţă de 

problemele celorlalţi ar atrage atenţia.  

 

 De asemenea, puteţi culege impulsurile artistice din jurul dumneavoastră şi le puteţi 

folosi creativ. Probabil că nu aveţi nici o dificultate în a accepta realitatea şi veţi avea o relaţie 

armonioasă cu partenerul, în cazul în care aveţi o relaţie stabilă. În această tranziţie, veţi fi în 

mod special condusa de sentimentele dumneavoastră. Folosiţi-le în cel mai potrivit mod. 

 

14.03.2010 -  

din data de 14.03.2010 până în data de: 15.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. În acest context, ar trebui să trataţi oamenii cu 

deosebită prietenie. Mintea dumneavoastră este activă şi vă veţi pune ţinte înalte. Astăzi vreţi 

să realizaţi toate lucrurile la care visaţi altădată. Succesul dumneavoastră va depinde de cât de 

realiste vor fi ţintele pe care vi le propuneţi. Dacă aţi fost interesată dintotdeauna de 

astrologie, puteţi folosi această tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. Chiar 

dacă depuneţi efortul de a vedea lucrurile într-un context mai larg, nu vă veţi pierdeţi atenţia 

pentru detalii, pentru că sunteţi conştientă că toate lucrurile mari sunt alcătuite din milioane de 

elemente mici. 

 

15.03.2010 -  

din data de 15.03.2010 până în data de: 17.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Mercur dumneavoastră 

 

 Astăzi este o zi bună pentru a vă destăinui. În consecinţă, veţi comunica mai mult 

decât de obicei şi veţi face tot ce puteţi pentru a evita stresul. Faptul că vă vedeţi poziţia cu 
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claritate vă ajută să o explicaţi şi altora. Munciţi eficient pentru că nu aveţi probleme în a vă 

concentra. Astăzi veţi fi o bună ascultătoare, deşi nu acesta este punctul dumneavoastră forte. 

Dacă sunteţi înclinată să vorbiţi mai mult decât să ascultaţi, oamenii vor fi uimiţi de 

comunicarea dumneavoastră eficientă de azi, care include arta de a avea atenţie distributivă. 

 

15.03.2010 -  

din data de 15.03.2010 până în data de: 16.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur intră în sextil cu poziţia lui Mercur de pe diagramă. Ziua va fi 

caracterizată de comunicarea intelectuală bine echilibrată, care ar trebui să aducă rezultate 

realiste. Astăzi este o zi potrivită pentru a face planuri şi puteţi presupune că organizarea 

dumneavoastră nu va fi trecută cu vederea. Astăzi veţi afla că sunteţi capabila să vă exprimaţi 

gândurile concret, chiar dacă de obicei vă este greu. Dacă aveţi idei bune, veţi fi în postura de 

a le aduce la viaţă şi de a le da formă. Relaţiile dumneavoastră cu ceilalţi vor fi active şi 

interesante, dar nu ar trebui să vă jucaţi; mai bine v-aţi folosi de spiritul dumneavoastră 

receptiv şi aţi lua parte la discuţii serioase şi constructive. 

 

15.03.2010 - Trecerea lui Jupiter în pătrar cu Saturn 

din data de 15.03.2010 până în data de: 24.03.2010 

 

 Este posibil să doriţi schimbarea anumitor structuri ale vieţii dumneavoastră. Sunt 

multe aspecte ale vieţii dumneavoastră care nu vă mai satisfac şi care nu ar mai trebui 

continuate. Este posibil chiar să vă îndepărtaţi de persoanele care vă împiedică să vă afirmaţi, 

sau poate că sunteţi nesatisfăcută de serviciul dumneavoastră sau aţi dori să vă reorientaţi pe 

plan profesional. Dacă v-aţi confruntat cu prea multe obligaţii şi ordine pe care trebuia să le 

împliniţi, acum este momentul să evadaţi şi să vă bucuraţi de o schimbare. Datorită naturii 

provocatoare a acestui tranzit, procesul transformării va avea, însă va aduce cu sine tensiuni. 

Există de asemenea pericolul de a deveni confuza pentru un anumit timp. Bineînţeles că 

soluţiile trebuie mai întâi căutate şi găsite înăuntrul dumneavoastră, de aceea, ar trebui să 

cântăriţi cu atenţie toate argumentele pro şi contra înainte de a aduce elemente noi în viaţa 

dumneavoastră şi de a scăpa de cele vechi. Principii contradictorii intră în conflict, pentru că 

expansivul Jupiter este în tranzit cu restrictivul Saturn. De îndată ce restabiliţi echilibrul între 

acestea două, veţi fi capabilă să vă orientaţi. 

 

16.03.2010 -  

din data de 16.03.2010 până în data de: 18.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Ascendentul 

 

 Astăzi nu sunteţi o persoană uşor de abordat. Pentru că pătrarul aduce întotdeauna 

elemente provocatoare, ar fi avantajos să nu vă lăsaţi prinsa de propriile interese. Dacă simţiţi 

dorinţa de a controla, s-ar putea ajunge la conflicte pentru că nimănui nu-i place să fie 

dominat. Fiţi sinceră cu dumneavoastră chiar dacă vi se pare dificil, cu excepţia situaţiei în 

care vă plac confruntările. 
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16.03.2010 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Ascendentul 

din data de 16.03.2010 până în data de: 17.03.2010 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine, deşi nu ar trebui să vă 

bazaţi pe aprobarea celorlalţi. Astăzi este o zi bună pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este 

posibil să fi neglijat acest aspect, şi de asemenea pentru reflectare; în loc să intraţi în conflicte, 

ar fi preferabil să aveţi pace şi linişte în cămin. 

 

16.03.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Venus 

din data de 16.03.2010 până în data de: 18.03.2010 

 

 Acest pătrar nu este foarte pretenţios, dar trebuie să acordaţi atenţie unor măsuri de 

siguranţă, mai ales în relaţiile cu oamenii. Certurile îndrăgostiţilor, însoţite de evenimente 

neplăcute ar putea apărea şi v-ar putea face să scăpaţi din vedere propriile interese. Poate că 

ideile dumneavoastră despre distracţie sunt asemănătoare cu ale partenerului, sau poate că 

sunteţi supărată din cauza facturilor. Această tranziţie ar putea prezenta pericolul, de a avea 

dorinţa să cheltuiţi mai mult decât câştigaţi. Oamenii care nu au avut niciodată probleme în 

această zonă nu vor începe deodată să arunce cu banii pe fereastră. Încercaţi să aveţi o zi 

armonioasă şi să fiţi atentă la ceilalţi. 

 

16.03.2010 - Trecerea lui Jupiter în pătrar cu Marte 

din data de 16.03.2010 până în data de: 24.03.2010 

 

 Chiar dacă această tranziţie are o natură provocatoare nu trebuie să conducă neapărat 

la dezastre, asta dacă nu începeţi să aveţi prea multă încredere de sine. Această perioadă vă va 

face să vă simţiţi energică, astfel că nici un fel de sarcină nu vi se va părea prea mare sau prea 

dificilă. Din nefericire, există pericolul supraaprecierii, în ciuda forţelor crescute. Aveţi grijă 

să nu vă asumaţi prea multe lucruri şi să fiţi dezamăgită la final.  

 

 Veţi lua iniţiativa şi îi veţi putea motiva pe oameni, atât timp cât nu va fi vorba despre 

planuri dezorganizate. Dacă puteţi păstra evidenţa detaliilor veţi putea îndeplini multe lucruri. 

Atât timp cât va dura această tranziţie, veţi avea nevoie de multă libertate şi nu vă veţi dori să 

fiţi limitată de regulile autorităţilor.  Acest lucru poate părea că vă inhibă, dar trebuie să vă 

gândiţi cu grijă dacă aveţi sau nu dreptate, înainte de a intra în conflicte. Dacă propria 

dezvoltare reprezintă prioritatea dumneavoastră, nu vă veţi elibera niciodată complet de 

restricţii. 

 

 Fiţi atentă cu privire la munca fizică obositoare. S-ar putea să nu vă puteţi păstra sub 

control puterile şi să obosiţi prea repede, îndepărtându-i neîncetat pe ceilalţi din drumul 

dumneavoastră. O competiţie atletică poate deveni foarte uşor o problemă serioasă. S-ar putea 

să vă doriţi să vă alegeţi un sport în care să fiţi separată de adversar de cel puţin un fileu. 

 

18.03.2010 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Soarele 

din data de 18.03.2010 până în data de: 19.03.2010 

 

 Pentru moment, sunteţi capabilă să înţelegeţi alcătuirea personalităţii dumneavoastră 

mai bine şi să găsiţi cuvintele potrivite pentru a o exprima. O accentuare a comunicării vă dă 

posibilitatea de a vă explica starea spirituală. Pentru că vi se pare important să vă înţelegeţi 

bine cu cei din jurul dumneavoastră, nu există pericolul de a deveni dogmatică. Comunitatea, 
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fie cea de la lucru sau din orice altă parte, este foarte importantă pentru moment, iar sub 

această tranziţie vă veţi face cunoscută poziţia într-un mod respectabil.  

 

 Este posibil să plecaţi într-o scurtă călătorie de afaceri. În orice caz, ziua va părea 

foarte obositoare, dar orice s-ar întâmpla va fi foarte interesantă. 

 

19.03.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Marte 

din data de 19.03.2010 până în data de: 20.03.2010 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Înainte de a lăsa ca nevoile 

dumneavoastră să prindă viaţă, veţi investi sentimente pentru a încerca o apropiere blândă. 

Fără dragoste nu veţi putea trece prin această tranziţie. Deşi pasiunea este accentuată, 

influenţa armonioasă a lui Venus vă va face să vă simţiţi compatibili. În general, rezervele 

dumneavoastră de energie sunt ridicate, vă place popularitatea, pentru că îi îndeamnă pe 

oameni să aibă grijă de dumneavoastră. Dacă trebuie să vă exprimaţi la serviciu, un amestec 

de farmec şi de putere vă va ajuta să reuşiţi. 

 

19.03.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Saturn 

din data de 19.03.2010 până în data de: 20.03.2010 

 

 Astăzi Venus va intra într-un sextil armonios cu Saturn, planeta responsabilităţii, 

raţiunii şi limitelor. Acest lucru va face să găsiţi plăcere în a avea grijă de obligaţii, fără 

constrângerile obişnuite. Vă îngrijoraţi asupra relaţiilor dumneavoastră şi faceţi tot posibilul 

pentru a evita conflictele. Acest lucru va funcţiona chiar dacă nu depuneţi eforturi prea mari. 

Dacă veţi avea parte de o depresie, veţi putea trece uşor de aceasta şi vă veţi simţi bine. 

Oferiţi-vă ceva special, chiar dacă nu staţi bine cu banii. Organizaţi o reuniune de familie şi 

petreceţi ziua cu părinţii sau cu persoanele mai în vârstă din familie. Probabil că astăzi veţi 

avea dispoziţia de a asculta pe cineva care are mai multă experienţă. 

 

20.03.2010 - Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Pluto 

din data de 20.03.2010 până în data de: 21.03.2010 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în opoziţie cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă. Comunicarea va dobândi o calitatea intensă în timpul acestei tranziţii, mai ales în 

privinţa oamenilor ce vă sunt apropiaţi. Din acest motiv, aţi putea încerca să-i convingeţi pe 

ceilalţi asupra poziţiei dumneavoastră, folosind orice mijloace posibile. Varietatea acestei 

manipulări ar putea avea succes, dar este necesar să acţionaţi cu maximă atenţie. Este 

imperativ să vă folosiţi această abilitate într-un mod responsabil şi să reflectaţi asupra 

propriilor motivaţii pentru a fi sigură că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în 

considerare şi nevoile celor de  lângă dumneavoastră. Înclinaţia dumneavoastră de a vă face 

auzite părerile i-ar putea jigni pe ceilalţi. Înainte de a vă hotărî să vă urmaţi calea, luaţi-vă 

timp pentru o plimbare relaxantă şi gândiţi-vă la adevăratele motivaţii. Poate că este mai bine 

să amânaţi deciziile mai importante pe mai târziu. 
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21.03.2010 -  

din data de 21.03.2010 până în data de: 23.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Soarele 

 

 Cu două luni înainte şi după ziua dumneavoastră, acest aspect apare în diagrama 

naşterii. După 2 luni de la ziua de naştere, veţi putea spune dacă schimbările pe care vreţi să le 

introduceţi, fac faţă testului realităţii. Această tranziţie care durează aproximativ două zile vă 

invită să vă uniţi cu alţi oameni în activităţi comune. Se poate ca, două luni înainte, următorul 

an să fie caracterizate de aceeaşi atitudine şi să puteţi vedea mai clar unde s-au împotmolit 

lucrurile anul trecut şi cum puteţi găsi o cale de a vă redefini scopurile. 

 

21.03.2010 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Neptun 

din data de 21.03.2010 până în data de: 22.03.2010 

 

 Astăzi alte persoane vor aprecia sensibilitatea dumneavoastră, în cazul în care reuşiţi 

să-i daţi expresia potrivită. Neptun susţine o formă mai înaltă de dragoste, în timp ce Mercur 

reprezintă conceptul comunicării, care va permite mai multă tandreţe în relaţiile cu prietenii. 

Există pericolul ca tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să intre în joc şi să aducă influenţe 

negative. Este probabil să contribuie la înţelegerea intuitivă a anturajului dumneavoastră. 

Această tranziţie vă face predispusă spre visare în privinţa modului în care ar arăta o lume 

ideală. De aceea, este potrivit să reconsideraţi toate perspectivele care au fost produs al acestei 

tranziţii şi să vă asiguraţi că sunt conforme cu realitatea. Nu luaţi decizii importante astăzi. 

Acordaţi-vă o zi de meditaţie şi odihnă, pentru că nu va face rău nimănui. 

 

22.03.2010 -    Tranziţia lui Saturn în triadă cu Soarele 

din data de 22.03.2010 până în data de: 18.04.2010 

 

 În această perioadă, veţi lucra cu mare uşurinţă, neîntâmpinând dificultăţi în a vă duce 

munca la bun sfârşit într-un mod ordonat. Acest lucru vă va da satisfacţii, pentru că vă place 

munca dumneavoastră şi pentru că îi puteţi vedea roadele. Stiţi exact ceea ce doriţi şi vă 

folosiţi abilităţile într-un mod eficient, ceea ce va aduce o promovare în cariera 

dumneavoastră. Chiar dacă rezultatele nu se arată imediat, nu renunţaţi prea uşor, fiindcă 

această tranziţie aduce cu sine putere şi perseverenţă. Restricţiile nu vă deranjează şi vă 

înţelegeţi bine şi cu şefii sau cu celelalte autorităţi, care ar trebui să fie satisfăcute de munca 

dumneavoastră şi să nu aibă motive de nemulţumire. Folosiţi această tranziţie pentru a vă 

îndeplini obligaţiile pe care le-aţi neglijat şi pentru a elabora nişte planuri concrete. Este 

timpul să puneţi bazele unor proiecte care să vă fie de folos în perioade de criză. Datorită 

faptului că Soarele este în tranziţie, puteţi să puneţi accentul pe dezvoltarea personalităţii şi, în 

acelaşi timp, pe explorarea capacităţilor dumneavoastră pentru atingerea nivelului maximum 

de realizare. „Exploatarea potenţialului” este o expresie folosită frecvent în acest context. 

 

23.03.2010 -  

din data de 23.03.2010 până în data de: 24.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Venus 

 

 Astăzi ar trebui să căutaţi stimulare intelectuală din lucrurile pozitive ale vieţii, chiar 

dacă nu vi se pare uşor.  De fapt, vă veţi simţi mulţumită, chiar dacă în relaţia dumneavoastră 

există şi unele conflicte. Lămuriţi şi neînţelegerile de care încă nu sunteţi conştientă. Este 
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important să renunţaţi la poziţia dumneavoastră, din cauza dorinţei lui Venus de diplomaţie. 

Conflictele pot fi rezolvate foarte uşor dacă faceţi câţiva paşi spre împăcare. Petreceţi seara cu 

o persoană pe care o iubiti. Ar fi înţelept să fiţi atentă la modul în care vă cheltuiţi banii, din 

cauza predispoziţiei dumneavoastră de a cheltui mai mult decât câştigaţi. 

 

25.03.2010 -  

din data de 25.03.2010 până în data de: 27.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Pluto 

 

 Această tranziţie va aduce multe provocări. Soarele care reprezintă voinţa şi energia, 

se va întâlni cu Pluto, planeta revoluţiilor şi a schimbărilor. Aceasta este o tranziţie scurtă, aşa 

că nu va aduce schimbări majore. În schimb, ar putea conduce spre conflicte scurte şi intense. 

Cineva ar putea încerca să-şi exercite puterea în pofida dumneavoastră, ceea ce vă va provoca 

să vă apăraţi cu dinţii. Ar fi în avantajul dumneavoastră să vă relaxati corpul şi mintea şi aţi 

putea merge la saună. Aceasta vă va reîmprospăta puterile, iar moleşeala plăcută de după vă 

va cufunda într-un somn regenerator din care vă veţi trezi plină de viaţa. 

 

25.03.2010 -  

din data de 25.03.2010 până în data de: 26.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Marte 

 

 Astăzi, planeta comunicării, Mercur, intră în triadă cu Marte în diagramă. Pe moment, 

sunteţi capabilă să vă descurcaţi cu munca intelectuală mai bine, pentru că aveţi grijă ca 

fiecare lucru să funcţioneze şi nu veţi permite competiţie. Chiar dacă produsul muncii 

dumneavoastră nu vă beneficiază în mod direct, acest lucru nu contează, pentru că doriţi să 

ţineţi cont de interesele altora. În prezent, v-aţi mărit capacitatea intelectuală şi calităţile de 

conducător, pe care sunteţi dispusă să le permiteţi altora să le folosească. Este posibil să vi se 

ceară să începeţi un nou proiect iar entuziasmul dumneavoastră ar putea da impresia că de-

abia aţi aşteptat această ocazie de a vă apuca de lucru. Nici o problemă nu este prea dificilă 

pentru dumneavoastră. Cu atitudinea dumneavoastră din prezent, pe care o puteţi menţine şi 

după această tranziţie, veţi lăsa o impresie de durată şefului dumneavoastră. 

 

25.03.2010 -  

din data de 25.03.2010 până în data de: 26.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Saturn 

 

 Această tranziţie vă oferă capacitatea de a recunoaşte ce se întâmplă în jurul 

dumneavoastră şi nu aprobaţi. Acest lucru ar putea corespunde unor evenimente care au de-a 

face cu prietenii dumneavoastră, sau care privesc situaţia generală. Totuşi atât cât va ţine 

această tranziţie. Nu veţi vedea lucrurile într-o lumină rea, nu vă veţi supăra pentru lucrurile 

în cazul cărora nu ajungeţi la un acord, ci veţi încerca cu calm să faceţi tot ce puteţi pentru a le 

schimba. Astăzi nu este nevoie să fiţi atât de precauta. Păstraţi-vă sub control tendinţa spre 

perfecţiune, pentru că ştiţi că nu sunteţi o super eroină şi nici nu veţi deveni una de-a lungul 

vieţii. Petreceţi ziua cu o persoană mai în vârstă, care v-ar putea ajuta să vedeţi legătura dintre 

lucruri cu mai multă claritate. Poate că vi se va cere sfatul. 
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25.03.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Luna 

din data de 25.03.2010 până în data de: 27.03.2010 

 

 Astăzi căutaţi armonie între nevoia dumneavoastră de dragoste şi lumea 

dumneavoastră emoţională. Dorinţa de a trăi în circumstanţe armonioase vă va face să vă 

întâmpinaţi anturajul cu afecţiune. Aceste semnale nu vor rămâne fără răspuns, iar ceilalţi vor 

fi mulţumiţi de farmecul dumneavoastră, la fel de mult ca şi partenerul.  

 

 Această tranziţie accentuează nevoia dumneavoastră de dragoste şi siguranţă, mai mult 

decât dorinţele sexuale. Ar fi mai plăcut pentru amândoi să petreceţi ziua ca şi cuplu fără să 

vă îngrijoraţi pentru ceva. V-aţi putea relaxa acasă, dacă acolo vă simţiţi confortabil. Această 

tranziţie poate aduce satisfacţii în plus. Relaţia dintre Lună şi Venus este foarte feminină, 

astfel că femeile vor juca un rol important. 

 

25.03.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Jupiter 

din data de 25.03.2010 până în data de: 27.03.2010 

 

 Deşi această tranziţie este încărcată de tensiune, nu ar trebui să vă privaţi de distracţie. 

Probabil că astăzi vă simţiţi leneşă, şi v-ar plăcea să scăpaţi de toate obligaţiile. Găsiţi un 

lucru pe care vă place să-l faceţi şi luaţi-vă o zi liberă, dar aveţi grijă să nu vă pierdeţi în 

plăceri. Acest lucru ar putea conduce la dobândirea multor lucruri frumoase, pe care de fapt  

nu vi le permiteţi. Astăzi s-ar putea să vă răsfăţaţi culinar, iar dacă acest lucru se va întâmpla 

nu vă miraţi dacă vă simţiţi plina. Disciplina nu este punctul dumneavoastră forte. Ideea este 

să stabiliţi o limită pentru excesele dumneavoastră şi să transformaţi această energie în 

activităţi constructive. Venus simbolizează creativitatea umană, iar Jupiter reprezintă 

imaginea de sine, într-un cadru mai larg. 

 

26.03.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Uranus 

din data de 26.03.2010 până în data de: 28.03.2010 

 

 Aveţi grijă să nu provocaţi multă agitaţie când sunteţi cu partenerul. Poate că vă veţi 

simţi obligată să renunţaţi la responsabilităţile zilnice, pentru a experimenta lucruri 

nebunatice. În căutarea dumneavoastră de plăceri nu mai sunteţi aşa sigură asupra lucrurilor 

pe care le căutaţi. Nu că ar exista vreo obiecţie faţă de astfel de plăceri, dar sub această 

tranziţie este probabil  să ajungeţi să regretaţi lucrurile pe care le faceţi. Chiar dacă pe 

moment nu suportaţi plictiseala, nu vă aruncaţi nevoile asupra celorlalţi, fără a avea o 

justificare temeinică. Dacă vă puteţi păstra controlul şi vă luaţi timp pentru a reflecta, ar trebui 

să fiţi capabilă să recunoaşteţi pericolele acestei tranziţii şi să vă stăpâniţi. Acest lucru nu 

înseamnă că este neapărat necesar să abordaţi subiecte serioase astăzi, veţi avea timp mai 

încolo. 

 

27.03.2010 -  

din data de 27.03.2010 până în data de: 29.03.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Neptun 

 

 Astăzi, Soarele va intra în triadă cu planeta Neptun şi veţi simţi dorinţa de a face faţă 

problemelor şi grijilor oamenilor. Dacă sunteţi capabilă să păstraţi sub control temperamentul 

lui Neptun, nu veţi simţi nevoia de a vă refugia în visuri. Pentru că triada este un aspect care 

favorizează circumstanţele plăcute, gândiţi-vă la ce aţi putea face astăzi. Chiar dacă nu este 
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nevoie să câştigaţi cele şase numere de la loterie, veţi putea fi de folos celorlalţi. Această 

constelaţie vă va păstra tendinţa spre egoism sub control. În timpul zilei ar trebui să primiţi 

destule ocazii de depozitare a unei karme pozitive. În plus, constituţia dumneavoastră vă poate 

îndemna să cercetaţi un domeniu, cum ar fi astrologia. 

 

27.03.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Mercur 

din data de 27.03.2010 până în data de: 29.03.2010 

 

 În tot acest timp, nu veţi fi descrisă tocmai ca o maestră a conversaţiilor facile. Vă este 

greu să fiţi fermecătoare sau să arătaţi compasiune. Totuşi, v-ar plăcea să întâlniţi oameni noi  

şi să faceţi schimb de idei.  

 

 Probabil că vă este dificil să analizaţi situaţiile cu precizie; poate că priviţi prin 

ochelari frumos coloraţi şi ignoraţi partea mai puţin plăcută a monedei. Nu vă lăsaţi atrasă în 

conversaţii complexe, ci alegeţi mai degrabă activităţi creative acasă. Relaxaţi-vă cu o carte 

bună, dacă vreţi să profitaţi de pe urma acestei tranziţii. 

 

28.03.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Ascendentul 

din data de 28.03.2010 până în data de: 30.03.2010 

 

 Oamenii vă plac pentru că sunteţi maleabilă. Cu căldura şi farmecul dumneavoastră 

deschis puteţi atrage persoane pe care nu le-aţi mai întâlnit până acum. Din această cauză, nu 

este nevoie să petreceţi ziua singură. Poate că veţi investi mult efort pentru înfăţişarea 

dumneavoastră exterioară şi astăzi veţi fi mai atrăgătoare faţă de sexul opus. În orice caz, veţi 

fi în mijlocul oamenilor şi veţi face un pas important înainte. Bucuraţi-vă de această zi şi nu 

permiteţi obligaţiilor zilnice să vă supere. 

 

29.03.2010 -  

din data de 29.03.2010 până în data de: 30.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Luna 

 

 Astăzi planeta Mercur, care favorizează comunicarea şi intelectul,  intră în triadă cu 

Luna, care subliniază emoţiile. Logica nu-şi va găsi loc în viaţa dumneavoastră, pentru că 

preferaţi să răspundeţi emoţional. Pentru că Luna denotă legătura cu femeile, se poate spune 

că acestea vor juca un rol important pentru dumneavoastră astăzi. Acest lucru presupune şi o 

posibilă ceartă cu mama dumneavoastră. Poate că vă veţi certa cu ea, dar nu permiteţi ca acest 

lucru să dureze mult, ar fi mai bine să dezvoltaţi sentimentul de apreciere faţă de calităţile ei 

materne. 

 

29.03.2010 -  

din data de 29.03.2010 până în data de: 30.03.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Jupiter 

 

 Chiar dacă această tranziţie are o natură provocatoare, se va dovedi a fi foarte 

folositoare, pentru că veţi trăi experienţe care vă vor face cunoştinţă cu contextul mai larg al 

vieţii. Jupiter are de-a face cu extinderea, în timp ce Mercur este asociat de obicei cu 

comunicarea. Dacă aveţi grijă să nu fiţi arogantă, veţi putea avea grijă de obligaţiile de zi cu  

zi şi vă veţi înţelege cu ceilalţi mai bine decât de obicei. Există pericolul de a nu mai observa 



Astrograma previzionară – 1 an – pentru Popescu Maria 

Pag. 106 

detaliile din cauza perspectivei mărite. Dacă sunteţi conştientă de acest lucru, vă veţi forma 

ochiul pentru detalii ce ar putea părea nesemnificative. 

 

29.03.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Mijlocul Cerului 

din data de 29.03.2010 până în data de: 30.03.2010 

 

 Astăzi prietenia şi farmecul dumneavoastră vor avea efecte pozitive asupra colegilor 

dumneavoastră şi a şefului. Felul dumneavoastră greoi de a reacţiona la evenimente nu vă 

opreşte să faceţi progrese la serviciu. Pe moment, vă întâlniţi cu oameni noi, care vă observă 

farmecul. Dacă sunteţi interesată să vă înfrumuseţaţi locul de muncă, ideile dumneavoastră 

vor fi deosebit de creative sub această tranziţie. Dacă slujba v-o permite, ieşiţi într-un loc în 

care să vă puteţi pierde în mulţime, pentru că acest lucru v-ar face bine. 

 

30.03.2010 - Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Uranus 

din data de 30.03.2010 până în data de: 31.03.2010 

 

 Astăzi planeta Mercur, care susţine comunicarea, va intra în opoziţie cu Uranus, 

planeta responsabilă pentru schimbările bruşte din viaţa dumneavoastră. Brainstorming-ul este 

parte a acestei tranziţii şi ar putea provoca unele turbulenţe. Acestea s-ar putea exprima prin 

oamenii care insistă să provoace o ceartă, sau a maşinilor care refuză să funcţioneze. Deşi 

sunteţi stimulată intelectual, multitudinea de impresii ce vă atacă conştiinţa, vă va nelămuri şi 

v-ar putea face să reacţionaţi impulsiv. Este important, dar în acelaşi timp şi dificil să 

discerneţi ceea ce este pozitiv din semnalele pe care le primiţi. Dacă aveţi succes puteţi 

descoperi noi interese, ce pot include şi astrologia. 

 

31.03.2010 -  

din data de 31.03.2010 până în data de: 02.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Venus 

 

 Astăzi simţiţi dorinţa de recunoaştere şi vreţi să fiţi bine tratată. Chiar şi când sunteţi 

în centrul atenţiei, nu sunteţi sigură de modul în care ar trebui să vă exprimaţi sentimentele 

deoarece dumneavoastră preferaţi să primiţi. Ar fi indicat să vă relaxaţi astăzi şi să vă găsiţi 

propria modalitate de a iniţia activităţi creative. Mergeţi la teatru sau la un concert. 

 

 Această tranziţie are o capcană. Dezamăgirea şi tendinţa de a evada i-ar putea 

îndepărta pe ceilalţi. Dacă sunteţi conştientă de acest lucru şi atentă, veţi avea o zi plăcută. 

 

31.03.2010 -  

din data de 31.03.2010 până în data de: 01.04.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur intră în pătrar cu poziţia lui Mercur de pe diagramă. Ziua va fi 

caracterizată de o comunicare intelectuală activă, deşi este posibil ca rezultatele să nu fie 

realiste. Ar putea lua naştere conflicte care să vă ajute să vă identificaţi unii rivali. Depuneţi 

efortul de a vă păstra nervii sub control, pentru că nervozitatea este o caracteristică a acestei 

tranziţii. Este important să aveţi grijă pe rând de toate lucrurile, decât să încercaţi să faceţi 

totul deodată.  Exprimaţi-vă clar, astfel încât oricine să vă înţeleagă, sau va trebui să faceţi 

faţă consecinţelor neînţelegerilor, care nu vor fi uşor de lămurit în această tranziţie. 
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31.03.2010 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Ascendentul 

din data de 31.03.2010 până în data de: 01.04.2010 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine. Oriunde veţi merge veţi 

fi bine înţeleasă şi veţi fi capabilă să asimilaţi informaţiile rapid. Pentru moment sunteţi 

nerăbdătoare să faceţi lucruri şi acceptaţi multe invitaţii. Deşi acesta nu este probabil un 

aspect de importanţă fundamentală, îi puteţi atrage pe ceilalţi în conversaţii interesante. Astăzi 

este o zi bună pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este posibil să fi neglijat acest aspect. 

 

31.03.2010 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Mijlocul Cerului 

din data de 31.03.2010 până în data de: 02.04.2010 

 

 Astăzi vă puteţi organiza şi face planuri mai ales în domeniul profesional, unde vă 

puteţi baza pe sprijinul colegilor şi al şefului. Alţii vă vor recunoaşte realizările şi vă vor 

sărbători succesele. Chiar dacă vă vedeţi în mod critic viaţa de până acum, nu veţi avea o 

influenţă negativă asupra persoanelor împreună cu care lucraţi. Acesta este un aspect pozitiv, 

care vă poate ajuta să aduceţi o întâlnire de afaceri la un sfârşit favorabil. Dacă sunteţi 

aproape de colegi şi faceţi schimburi, veţi dobândi multe lucruri. 

 

01.04.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Soarele 

din data de 01.04.2010 până în data de: 02.04.2010 

 

 Pătrarul pe care Venus îl formează cu poziţia Soarelui din diagramă, poate aduce 

disonanţe  şi resentimente împotriva dumneavoastră, deşi nu vor fi chiar atât de grave. Poate 

că veţi fi criticată pentru poziţia dumneavoastră emoţională faţă de sex sau erotism. Astăzi 

sunteţi înclinată să irosiţi bani, aşa că trebuie să aveţi grijă la excese. S-ar putea ajunge la 

conflicte în relaţia dumneavoastră care se vor rezolva repede. Petreceţi ziua departe de 

sarcinile obişnuite, pentru că nu sunteţi dispusă să îndepliniţi lucruri care necesită disciplină. 

Încercaţi să fiţi bună cu dumneavoastră. 

 

03.04.2010 -  

din data de 03.04.2010 până în data de: 04.04.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Soarele 

 

 Aşteptaţi-vă ca în această dimineaţă să aveţi de-a face cu o muncă de rutină pe care o 

urâţi, cum ar fi pregătirea balanţei financiare de trimestru, sau un inventar. Pentru că un pătrar 

prezintă o natură provocatoare, aveţi grijă să vă exprimaţi clar pentru a evita neînţelegerile. 

Înainte de a acţiona, ar fi mai eficient să luaţi în considerare punctele de vedere ale celorlalţi, 

pentru că sunteţi înclinată să fiţi subiectivă de această dată. Dacă nu renunţaţi la vederile 

dumneavoastră, aţi putea să vă treziţi izolată la sfârşitul acestei zile grele. 

 

04.04.2010 -  

din data de 04.04.2010 până în data de: 06.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Marte 

 

 Astăzi puterile armonioase sunt la lucru şi v-ar putea fi de folos pentru un nou proiect. 

Pentru moment, aveţi multe idei bune pe care le puteţi folosi în mod constructiv fără a crea 
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stres. Sunteţi într-o formă fizică bună şi nu veţi lăsa ca ziua să treacă fără activitate fizică. 

Dacă sunteţi harnică, vă veţi bucura de acest lucru. La sfârşitul zilei, vă veţi uita înapoi şi vă 

veţi mira de câte lucruri aţi făcut fără a fi obosita. Pentru că nu insistaţi să vă impuneţi, ceilalţi 

se vor bucura să lucreze cu dumneavoastră. Seara vă va găsi mulţumită. 

 

04.04.2010 -  

din data de 04.04.2010 până în data de: 06.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Saturn 

 

 Astăzi Soarele intră în sexte cu Saturn, planeta responsabilităţii şi a obligaţiilor. În 

prezent, sunteţi capabilă să îndepliniţi cu eficienţă sarcinile pe care de obicei le evitaţi. Acest 

lucru vă va câştiga respectul colegilor, şi mai ales al şefului, care vă va aprecia abilităţile de 

planificare şi organizare de care dispuneţi. Modul dumneavoastră de a rezolva lucrurile îi 

include şi pe ceilalţi, iar autodisciplina de care daţi dovadă nu va fi criticată pentru că tot ceea 

ce faceţi este bine fondat. În consecinţă, nu veţi naşte rezistenţă şi veţi fi foarte mulţumită la 

sfârşitul zilei. 

 

04.04.2010 - Trecerea lui Marte în sextil cu Pluto 

din data de 04.04.2010 până în data de: 12.04.2010 

 

 În această tranziţie, veţi avea la dispoziţie multă energie, şi nu veţi ştii de unde 

provine. Nu este un motiv pentru a vă alarma, pentru că prietenii vă vor ajuta să vă folosiţi 

bine energia. Dorinţa de a avea totul sub control nu va fi de ajuns pentru a-i domina pe 

ceilalţi, dar vă va ajuta să încercaţi să vă influenţaţi anturajul. Chiar dacă nu este acesta 

apogeul tactului dumneavoastră diplomatic, arătaţi-le celorlalţi că sunteţi dispusă să faceţi 

compromisuri, când încercaţi să găsiţi soluţii pentru probleme. Fiţi fericită pentru că puteţi 

munci din greu şi nu vă lăsaţi îndepărtata de obstacole sau de critica celorlalţi. Bărbaţii pot 

exercita o atracţie sexuală magnetică care poate conduce la experienţe plăcute. 

 

09.04.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Venus 

din data de 09.04.2010 până în data de: 11.04.2010 

 

 Bucuraţi-vă de această zi la maximum. Astăzi simţurile dumneavoastră sunt ascuţite 

atât pentru acţiuni fizice, cât şi pentru acţiuni artistice. Lăsaţi lucrurile să se întâmple cu calm, 

dar nu vă fie jenă să preluaţi iniţiativa. Scoateţi-vă partenerul la cină şi petreceţi o seară 

amuzantă împreună.  

 

 Pentru dumneavoastră doi nu este neapărat să fiţi singuri pentru a vă distra. Această 

perioadă este foarte potrivită pentru a vă distra la petreceri unde puteţi întâlni mulţi oameni. 

Poate că sunteţi nerăbdătoare să vă folosiţi din plin cartea de credit. Dacă nu este nici un 

pericol implicat, nu vă va ajuta decât să vă oferiţi plăceri simple. Chiar dacă acest tranzit 

poate determina relaţii, vă va lua mult timp până veţi începe o nouă relaţie serioasă. În orice 

caz, ar trebui să petreceţi ziua într-un mod plăcut; fiţi bună cu dumneavoastră sau lăsaţi pe 

altcineva să vă răsfeţe. Această tranziţie vă va stimula creativitatea pentru o perioadă scurtă de 

timp, astfel încât vă veţi putea înfrumuseţa anturajul. 
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12.04.2010 -  

din data de 12.04.2010 până în data de: 14.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Luna 

 

 În această fază, voinţa şi energia dumneavoastră se vor confrunta cu lumea emoţiilor, 

nu veţi avea nici o problemă în a răspunde emoţional ambiţiilor dumneavoastră. Luna 

accentuează situaţia din cămin. Nu aveţi nici o problemă în a vă exprima sentimentele faţă de 

ceilalţi. Această tranziţie va aduce o perioadă scurtă în care baza dumneavoastră emoţională 

va fi în concordanţă cu modul în care vă conduceţi viaţa. Dacă aveţi de obicei dificultăţi în a fi 

deschisă şi sinceră, veţi descoperi cu uimire că aceste probleme nu vor mai exista. Această 

tranziţie este prea scurt trăită pentru a lăsa o impresie de durată. 

 

12.04.2010 -  

din data de 12.04.2010 până în data de: 14.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Jupiter 

 

 Astăzi vă simţiţi puternică, dar nu veţi vedea lumea în pozitiv. De fapt sunteţi capabilă 

să vă dedicaţi cu multă atenţie, dar vă lăsaţi ispitită să-i încărcaţi pe ceilalţi. Ca în fiecare 

tranziţie care îl include pe Jupiter, lucrurile vor fi centrate pe expansiune. Pentru că acest 

aspect este provocator feriţi-vă de excese, care ar putea însemna supraîncărcare cu 

responsabilităţi şi obligaţii. Numai pentru că sunteţi bună în a-i convinge pe ceilalţi că vă 

descurcaţi în orice situaţie, nu înseamnă că acest lucru este şi adevărat. Câteodată există 

pericolul de a deveni arogantă şi de a vă purta prea spontan pentru că sunteţi prea sigură pe 

sine. Chiar dacă vi se pare dificil, este important să-i acordaţi partenerului destul spaţiu. 

 

12.04.2010 -  

din data de 12.04.2010 până în data de: 15.04.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Venus 

 

 Astăzi ar trebui să căutaţi stimulare intelectuală din lucrurile pozitive ale vieţii, care ar 

putea include un concert sau o piesă de teatru. În eforturile dumneavoastră de a avea un 

anturaj armonios, aţi putea să găsiţi curajul de a vă exprima sentimentele faţă de cineva, deşi 

în ultima vreme aţi fost foarte timidă. Neînţelegerile din cuplu pot fi lămurite dacă veţi ieşi 

împreună. Dacă totul merge bine, luaţi-vă o zi liberă, relaxaţi-vă şi îndreptaţi-vă atenţia asupra 

lucrurilor mărunte din viaţă. Puteţi dobândi multe lucruri, dar nu încercaţi să le faceţi pe toate 

o dată, pentru că şi mâine este o zi. 

 

13.04.2010 -  

din data de 13.04.2010 până în data de: 15.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Uranus 

 

 Astăzi Soarele va intra într-o poziţie armonioasă cu Uranus planeta surprizelor. Unii 

dintre oamenii cu care intraţi des în contact v-ar putea provoca probleme. Acestea ar putea 

părea că au căzut din cer şi vor întrerupe rutina zilnică. Probabil că veţi experimenta pasiuni 

pe care le-aţi ascuns până acum din frica de a nu aduce schimbări programului dumneavoastră 

zilnic. Dintr-o dată, aceste pasiuni se luptă să iasă la suprafaţă. Gândiţi-vă de două ori înainte 
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de a refuza o invitaţie din partea unui prieten care vă roagă să faceţi ceva ce vi se pare 

neobişnuit. Dacă acceptaţi, această tranziţie îşi va îndeplini scopul, şi anume acela de a vă 

reaminti că există lucruri pozitive în viaţă care sunt neobişnuite. Dacă sunteţi convinsă că nu 

vă puteţi dezlipi de procedurile zilnice, vă veţi simţi iritată. Flexibilitatea este moto-ul acestei 

tranziţii, pentru că în caz contrar vă veţi simţi iritată. 

 

13.04.2010 - Trecerea lui Marte în triadă cu Neptun 

din data de 13.04.2010 până în data de: 19.04.2010 

 

 Vă veţi întreba de ce aveţi o imaginaţie atât de activă, dar nu ar trebui să vă surprindă 

pentru că energia lui Marte va intra într-o relaţie armonioasă cu Neptun. Unele dintre ideile 

dumneavoastră ar trebui să fie concrete şi să se bazeze pe realitate. În general, bogăţia 

dumneavoastră de idei va fi văzută pozitiv de ceilalţi, cărora le va face plăcere să se inspire de 

la dumneavoastră. Desigur că acest lucru depinde de cât de bine aveţi picioarele înfipte în 

pământ, pentru că atunci când Neptun este activ ar putea da naştere unor fantezii. Probabil că 

vă puteţi sprijini pe ajutorul prietenilor, care vor ţine cu pasul cu ce faceţi dumneavoastră, vă 

vor consulta şi vă vor asista. 

 

15.04.2010 -  

din data de 15.04.2010 până în data de: 17.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Mercur 

 

 Astăzi aţi putea fi puţin nervoasă. Vă veţi dori pe undeva o comunicare mai intensă 

decât de obicei. Probabil că nu vă veţi vedea poziţia cu claritate, fapt ce îi va nedumeri pe 

ceilalţi. Veţi suferi de pe urma lipsei de concentrare şi vă puteţi acorda câteva ore de odihnă 

pentru că a-i asculta pe ceilalţi vă oboseşte. Comunicarea reuşită include şi atenţia pe care i-o 

acordaţi partenerului, iar acest lucru nu este potrivit azi. 

 

15.04.2010 -  

din data de 15.04.2010 până în data de: 17.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Ascendentul 

 

 Astăzi veţi genera o impresie bună asupra tuturor, iar acest lucru vă va ajuta să faceţi 

progrese. Triada aduce întotdeauna circumstanţe armonioase, aşa încât vă veţi înţelege bine cu 

ceilalţi şi veţi fi imediat acceptata. Petreceţi seara într-o companie plăcută şi nu vă manifestaţi 

dezamăgirea, chiar dacă astăzi nimeni nu va fi împotriva dumneavoastră. 

 

16.04.2010 -  

din data de 16.04.2010 până în data de: 18.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Mijlocul Cerului 

 

 Această zi este în mod special adecvată pentru stabilirea de ţinte personale şi de a face 

orice în a le îndeplini. Aveţi felul dumneavoastră personal de egoism sănătos şi este posibil să 

vă întâlniţi cu oameni influenţi care vă vor ajuta. Acest lucru vă va permite să vă abordaţi 

munca încrezătoare şi fără tendinţa de a vă ascunde talentele. Acest lucru vă va permite să 

faceţi impresie ori de câte ori apăreţi în public, iar puterea şi entuziasmul dumneavoastră  vor 
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conduce spre multe succese ca urmare a muncii stăruitoare. Este evident că vă aflaţi în spatele 

fiecărui succes şi că sunteţi capabilă de şi mai mult. 

 

18.04.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Luna 

din data de 18.04.2010 până în data de: 20.04.2010 

 

 Chiar dacă aceasta nu este neapărat o tranziţie negativă, ar trebui să vă feriţi să-i 

intimidaţi pe ceilalţi cu toanele dumneavoastră. De fapt, vreţi să-i întâmpinaţi pe ceilalţi cu 

afecţiune şi tânjiţi după armonie, dar încă nu vă păstraţi invidia sub control. Nu vă îndepărtaţi 

partenerul cu pretenţii exagerate, pentru că acest lucru ar putea dăuna relaţiei. Chiar dacă vi se 

pare dificil, încercaţi să înţelegeţi că nimeni nu vă poate aparţine. O relaţie fericită este 

construită pe încredere reciprocă şi respect, nu pe detenţie reciprocă. 

 

19.04.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Jupiter 

din data de 19.04.2010 până în data de: 20.04.2010 

 

 Această zi va rămâne în memoria dumneavoastră pentru mult timp. Venus va intra 

într-o triadă armonioasă cu poziţia lui Jupiter din diagramă. Jupiter este responsabil de 

evenimentele plăcute, printre alte lucruri. Chiar dacă vă asumaţi mai multe lucruri decât puteţi 

duce, nu vă privaţi de plăcerile vieţii. Astăzi vă simţiţi foarte bine, iar oamenii din jurul 

dumneavoastră îşi vor face o părere bună despre dumneavoastră.  Relaţiile vor aduce întâlniri 

minunate, caracterizate de căldură şi sensibilitate reciprocă. Chiar şi în viaţa profesională, veţi 

avea succes.  

 

 Astăzi veţi întâlni oameni care vă vor fi importanţi mai târziu. Aceasta include relaţii 

romantice, aşa că fiţi pregătită. Aceasta va fi o zi plăcută, în care vă veţi bucura de tot felul de 

activităţi plăcute, şi veţi fi răsfăţată. 

 

20.04.2010 -  

din data de 20.04.2010 până în data de: 22.04.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Soarele 

 

 Cu trei luni înainte şi după ziua dumneavoastră, acest aspect apare în diagrama 

naşterii. Un pătrar aduce de obicei situaţii provocatoare. Probabil că vă veţi întâlni cu cineva 

care vă va face să vă îndoiţi a ceea ce sunteţi. Dacă acest lucru provoacă o criză sau nu, 

depinde de cum rezistă scopurile şi opiniile dumneavoastră la încercări. Dacă vă purtati în 

armonie cu energiile cosmice, acest aspect vă va reîmprospăta. 

 

20.04.2010 - Trecerea lui Jupiter în sextil cu Jupiter 

din data de 20.04.2010 până în data de: 30.04.2010 

 

 Acest tranzit armonios vă va ajuta să faceţi un progres remarcabil în privinţa 

autocunoaşterii. Vă simţiţi bine şi puteţi să vă relaxaţi, uitând de toate grijile. Dacă vor apărea 

probleme, veţi putea schimba lucrurile din jur pentru a face să dispară aceste bătăi de cap. 

Dacă manifestaţi respect faţă de părerile celorlalţi veţi deveni mai populară. Aprecierea 

conversaţiei de calitate vă va ajuta să vă lărgiţi orizontul. Stiţi exact ceea ce doriţi şi ce trebuie 

să faceţi pentru a contribui la coexistenţa paşnică. Probabil că veţi învăţa multe din călătorii, 

când veţi avea ocazia de a studia filozofia, dreptul şi etica. Un câştig financiar neaşteptat 

poate surveni, iar pe alte planuri, Jupiter, planeta norocului, poate aduce câteva surprize 
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plăcute. Folosiţi această oportunitate pentru a lua iniţiativa, chiar dacă mai degrabă v-aţi 

relaxa şi v-aţi bucura de linişte. O asemenea şansă nu va reveni prea curând şi nimic nu poate 

merge rău. 

 

21.04.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Mercur 

din data de 21.04.2010 până în data de: 22.04.2010 

 

 Tranziţia ar trebui să se adreseze conceptului dumneavoastră de comunicare, care nu 

va include conversaţii stimulante intelectual; cel puţin nu astăzi. Oricum, veţi fi foarte 

fermecătoare şi veţi avea condiţii favorabile pentru a stabili legături cu femeile, indiferent de 

genul dumneavoastră. Vă veţi apropia de oameni cu bună dispoziţie şi veţi întreţine atmosfera 

cu glume. În general, folosirea creativă a cuvântului scris şi vorbit vă este la îndemână şi vă 

va câştiga admiraţia. Veţi face o impresie generală foarte bună. Din punct de vedere 

profesional, aceasta va fi o zi foarte bună pentru a vă reorganiza locul de muncă, lucru pe care 

colegii îl vor aprecia cu siguranţă. Dacă vor apărea conflicte în relaţia dumneavoastră veţi 

putea să le lămuriţi. 

 

22.04.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Mijlocul Cerului 

din data de 22.04.2010 până în data de: 24.04.2010 

 

 Probabil că astăzi nu aveţi dispoziţia necesară pentru o muncă disciplinată. Ar fi mai 

amuzant să leneviţi şi să ieşiţi la cumpărături. Cu această atitudine, este posibil să vă luaţi o zi 

liberă şi să mergeţi mâine la muncă plina de energie. Este posibil ca şeful şi colegii 

dumneavoastră să nu manifeste înţelegere faţă de dispoziţia pe care o aveţi astăzi. Dacă este 

posibil ieşiţi undeva unde vă puteţi pierde în mulţime, pentru că acest lucru vă va face bine. 

 

22.04.2010 -    Tranziţia lui Pluto în pătrar cu Pluto 

din data de 22.04.2010 până în data de: 27.07.2010 

 

 Acest tranzit reprezintă o mare provocare. Este posibil să fiţi cuprinsă de criza vârstei 

a doua şi să vă confruntaţi cu schimbări tulburătoare. Aveţi tendinţa de a vă concentra asupra 

unui lucru care se poate risipi în orice moment. Este posibil să vă supraevaluaţi forţele, 

începând proiecte pe care vă va fi greu să le duceţi la bun sfârşit. Va trebui să aveţi grijă să nu 

desconsideraţi sfaturile prietenilor, chiar dacă acest lucru este dificil de realizat. Lecţia acestui 

tranzit este că nimeni nu poate rămâne fixat asupra trecutului, ci trebuie să se conformeze 

schimbărilor care survin în timp. Dacă veţi începe să vă purtaţi cu încăpăţânare şi 

inflexibilitate, evenimente puternice vă vor obliga să învăţaţi maleabilitatea. Nu vă ignoraţi 

slăbiciunile, ci încercaţi să acţionaţi în acest sens, aducându-le în acord cu realitatea. 

Contactele cu ceilalţi pot fi îngreunate de înclinaţia dumneavoastră de a vă impune punctul de 

vedere şi de dorinţa de a domina. Veţi observa o schimbare în caracterul dumneavoastră şi va 

trebui să arătaţi mai mult respect faţă de hotărârile celorlalţi. Singura consolare pentru 

dumneavoastră este faptul că aveţi ocazia de a învăţa multe lucruri, în special cu privire la 

sine. 
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23.04.2010 -  

din data de 23.04.2010 până în data de: 27.04.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Venus 

 

 Astăzi ar trebui să căutaţi stimulare intelectuală din lucrurile pozitive ale vieţii, care ar 

putea include un concert sau o piesă de teatru. În eforturile dumneavoastră de a avea un 

anturaj armonios, aţi putea să găsiţi curajul de a vă exprima sentimentele faţă de cineva, deşi 

în ultima vreme aţi fost foarte timidă. Neînţelegerile din cuplu pot fi lămurite dacă veţi ieşi 

împreună. Dacă totul merge bine, luaţi-vă o zi liberă, relaxaţi-vă şi îndreptaţi-vă atenţia asupra 

lucrurilor mărunte din viaţă. Puteţi dobândi multe lucruri, dar nu încercaţi să le faceţi pe toate 

o dată, pentru că şi mâine este o zi. 

 

25.04.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Soarele 

din data de 25.04.2010 până în data de: 27.04.2010 

 

 Aceasta ar trebui să fie o zi frumoasă, pentru că vă simţiţi bine şi sunteţi cu ochii 

deschişi. Plănuiţi să vă petreceţi ziua cu cineva şi să vă simţiţi bine. Astăzi puteţi fi sigură că 

veţi primi sprijin de la alţii şi veţi face o impresie bună oriunde veţi merge. Oamenii vă plac şi 

dacă se întâmplă ceva care vă deranjează, această zi vă va da ocazia de a face cunoscut acest 

lucru. Vă purtaţi foarte iubitor cu partenerul. Poate că veţi sărbători un festival al dragostei în 

timpul serii.  

   

 Aveţi grijă ca succesele să nu vi se urce la cap şi să vă facă înfumurată. Dacă aveţi 

talent artistic, această tranziţie vă va aduce noi idei, care vor fi de mare ajutor mediului 

dumneavoastră familial. 

 

29.04.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Pluto 

din data de 29.04.2010 până în data de: 30.04.2010 

 

 Astăzi veţi descoperi multe lucruri despre modul în care vă purtaţi cu oamenii şi mai 

ales cu partenerul. Acest lucru va lăsa o impresie de lungă durată, în aşa măsură încât vă veţi 

schimba comportamentul şi vă veţi apropia de cei din jurul dumneavoastră într-un mod 

prietenos şi plăcut. Acest lucru ar putea avea de-a face cu o persoană pe care o veţi întâlni 

astăzi şi care va fi foarte importantă pentru dumneavoastră. Pe moment, aveţi sentimentul că 

nu mai trebuie să luptaţi pentru scopurile dumneavoastră. Acest lucru va îndepărta multă 

tensiune şi poate că veţi primi un cadou pe care îl aşteptaţi de multă vreme.  

 

 Pentru moment, vă place să vă distraţi dar nu faceţi acest lucru pe socoteala nimănui. 

Aşa că vă puteţi da drumul şi vă puteţi simţi bine. Această tranziţie ar putea dezvolta şi un 

sentiment profund de apartenenţă la comunitate, şi sunteţi capabilă de emoţii intense, mai ales 

în relaţiile romantice. 

 

01.05.2010 -  

din data de 01.05.2010 până în data de: 03.05.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Venus 

 

 Astăzi sunteţi creativă şi vă simţiţi bine la orice nivel. Ca şi centru al atenţiei îi trataţi 

pe toţi cu afecţiune. Nu este intenţia dumneavoastră doar să luaţi, ci şi să oferiţi. Energiile 
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armonioase vor conduce la o întâlnire plăcută cu o persoană de sex opus. Judecând după 

atenţia pe care o determină farmecul dumneavoastră vă puteţi aştepta la consecinţe pozitive. 

Distraţi-vă, mergeţi la teatru sau la concert, cumpăraţi-vă ceva drăguţ. Astăzi nu veţi fi 

înclinată să exageraţi. Aceasta ar fi o zi bună pentru o petrecere în care să întâlniţi persoane 

noi într-o atmosferă relaxată. Când vă veţi uita înapoi la această zi, veţi simţi împlinire. 

 

01.05.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Neptun 

din data de 01.05.2010 până în data de: 02.05.2010 

 

 Această tranziţie va depinde foarte mult de poziţia planetei Neptun în diagramă şi de 

cât de ferm aveţi picioarele înfipte în pământ. Dacă este aşa, veţi trece de această zi fără 

stricăciuni. Altfel, veţi avea o zi plină de momente neplăcute şi neliniştitoare. Neptun 

reprezintă dragostea pură, altruistă pentru orice formă de creaţie, dar s-ar putea să exageraţi şi 

să vă înecaţi în propriile emoţii.  

 

 Dacă vi se pare dificil să acceptaţi realitatea şi să deveniţi independenta, acest lucru se 

va evidenţia mai ales în relaţia dumneavoastră. Poate că sunteţi foarte vulnerabilă şi aveţi o 

nevoie exagerată de a simţi armonie împrejurul dumneavoastră. Acest lucru ar putea să vă 

facă să aveţi pretenţia ca oamenii să fie atenţi la dumneavoastră, iar dacă nu se va întâmpla 

aşa veţi fi dezamăgită şi veţi începe o ceartă.  

 

 Aceasta va fi o tranziţie foarte emoţională. Modul în care o folosiţi depinde de 

dumneavoastră. 

 

02.05.2010 - Trecerea lui Jupiter în sextil cu Mercur 

din data de 02.05.2010 până în data de: 12.05.2010 

 

 În această perioadă, intelectul dumneavoastră va fi stimulat de energia pozitivă a lui 

Jupiter. Acest lucru se va evidenţia în dorinţa dumneavoastră crescută de a vorbi. 

Conversaţiile vă vor oferi un schimb de idei şi vă vor păstra deschisa faţă de alte puncte de 

vedere. Oamenii vor aprecia modul precis cu care vă alegeţi cuvintele. Nevoile 

dumneavoastră conversaţionale depăşesc subiectele de zi cu zi şi merg în miezul lucrurilor, 

lăsând de o parte orice tabu în dorinţa de a căuta adevărul. Interesul faţă de istorie şi filozofie, 

la fel ca şi vederea critică asupra lumii vă ajută să dezvoltaţi propriile idei despre reformă. 

Poate că simţiţi chemarea de a vă aşterne în scris ideile şi de a le face cunoscute oamenilor. 

Mergeţi înainte! Nimic nu poate merge greşit acum când v-aţi dat seama că niciodată nu vă 

veţi opri din învăţat.  

 

 Folosiţi-vă de capacitatea de a vă orienta rapid spre noi domenii pentru că ar trebui să 

existe multe zone de interes pentru dumneavoastră. Dacă este important, ar trebui să simţiţi 

capacitatea de a negocia contracte de afaceri şi de a obţine profit. 

 

03.05.2010 - Trecerea lui Marte în triadă cu Marte 

din data de 03.05.2010 până în data de: 08.05.2010 

 

 Această tranziţie vă va aduce multă energie pe care o investiţi în relaţii, fără grija de a 

insulta pe cineva. În această perioadă, nu vă veţi putea plânge de lipsă de energie. De fapt, 

potenţialul dumneavoastră de a vă afirma va fi întărit cu vitalitate şi curaj. O senzaţie de 

putere fizică vă va da posibilitatea să lucraţi cu încredere, să faceţi exerciţii fizice şi să intraţi 

în contact cu natura. 
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 Caracteristica principală a lui Marte este sexualitatea care vă va stimula să creşteţi 

activitatea fizică în timpul acestei tranziţii. Dacă nu neglijaţi tandreţea, veţi petrece multe ore 

minunate alături de partener. 

 

 Dacă vreţi să folosiţi această tranziţie în interesul dumneavoastră stabiliţi-vă un scop 

concret pentru că vă veţi putea baza şi pe sprijinul celorlalţi. Oamenii se vor molipsi de 

entuziasmul dumneavoastră. Puteţi dobândi multe lucruri şi puteţi trece de adversari. 

 

03.05.2010 - Trecerea lui Marte în sextil cu Saturn 

din data de 03.05.2010 până în data de: 08.05.2010 

 

 În timpul acestei tranziţii, nu vă va fi uşor să aveţi grijă de munca de rutină, lucru ce 

va fi spre mulţumirea tuturor şi îndeplinirea propriilor obligaţii. Faptul că rămâneţi conştientă 

asupra responsabilităţilor pe care le aveţi, vă ajută să vă concentraţi asupra muncii. Probabil 

că nu aşteptaţi o recompensă imediată pentru eforturile dumneavoastră şi sunteţi cunoscuta 

drept o persoană umilă. Această combinaţie vă poate aduce mult succes, chiar dacă acesta nu 

apare imediat. Acest lucru nu vă deranjează pentru că sunteţi o persoană foarte răbdătoare şi 

aveţi încredere că veţi culege rezultatele eforturilor dumneavoastră mai târziu. 

 

06.05.2010 -    Tranziţia lui Jupiter în Casa Ascendentului dumneavoastră 

din data de 06.05.2010 până în data de: 17.05.2010 

 

 Sub această tranziţie va trebui să acordaţi mai multă atenţie tendinţei dumneavoastră 

de a profita de ceilalţi. Este posibil ca manifestările dumneavoastră de siguranţă, 

independenţă, amabilitate şi sinceritate să vă ascundă interesele egoiste şi să-i păcălească pe 

cei din jur. Reţineţi acest lucru pentru că această tranziţie se va materializa prin noi contacte 

de care puteţi profita, însă doar atât timp cât vă veţi detaşa de orice aşteptări şi cât aceste 

persoane vă vor aprecia pentru ceea ce sunteţi cu adevărat. 

 

 În această perioadă, veţi repurta câteva succese, dar nu vă lăsaţi pe tânjeală, crezând că 

va fi mereu la fel de uşor! Feriţi-vă de aroganţa şi de mândria intelectuală, pentru că acestea 

vă pot face să pierdeţi aşii din mânecă. 

 

07.05.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Marte 

din data de 07.05.2010 până în data de: 08.05.2010 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Oricum, acest aspect este încărcat de 

tensiuni ce pot provoca probleme cu partenerul, iar acestea s-ar putea face simţite pe plan 

sexual. Acest lucru nu trebuie să fie aşa de grav, dacă implică eliberarea energiilor sexuale. 

Dacă relaţia fizică este folosită doar pentru a-l răni pe celălalt, nu mai merită să fie pusă în 

mişcare, pentru că va conduce la despărţire.  

 

 În această tranziţie, este important să găsiţi echilibrul între energia delicată a lui Venus 

şi cea vehementă a lui Marte. Dacă reuşiţi acest lucru, veţi fi fericiţi în ciuda oricărui lucru şi 

vă veţi respecta unul pe celălalt. 
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07.05.2010 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Saturn 

din data de 07.05.2010 până în data de: 08.05.2010 

 

 Astăzi Venus va intra în conjuncţie cu Saturn, planeta responsabilităţii, raţiunii şi 

limitelor. Probabil că vă veţi dori ca ziua să treacă repede. Plăcuta planetă Venus nu se 

întâlneşte degeaba cu obositorul Saturn. Acest lucru vă va da ocazia de a vă gândi asupra 

relaţiilor dumneavoastră, dar nu veţi analiza acest lucru în profunzime până ce tranziţia lui 

Saturn nu va intra în conjuncţie cu Venus. Dacă vă veţi simţi astăzi deprimată, veţi trece peste 

această stare sau peste orice altă criză. Dacă vreţi să vă oferiţi ceva special, trebuie să găsiţi o 

cale de a împăca fondurile limitate, pentru că Saturn nu va tolera risipa. Organizaţi o reuniune 

de familie şi petreceţi ziua cu părinţii sau cu persoanele mai în vârstă din familie. Probabil că 

astăzi veţi avea dispoziţia de a asculta pe cineva care are mai multă experienţă. 

 

10.05.2010 -    Tranziţia lui Uranus în sextil cu Soarele 

din data de 10.05.2010 până în data de: 06.07.2010 

 

 În această fază, veţi învăţa în primul rând să fiţi mai maleabilă. Dacă aveţi impresia că 

viaţa nu vă mai poate rezerva alte surprize, acest tranzit vă va convinge de contrariu. Având în 

vedere că acesta este un aspect menit să aducă armonie, experienţe pozitive neaşteptate vă vor 

determina să abandonaţi vechile obiceiuri şi metode şi să atingeţi o altă calitate a vieţii. Este 

posibil să vă faceţi noi prieteni sau chiar prietenii pe care îi aveţi să fie o sursă de inspiraţie 

care să vă facă să vă revizuiţi concepţia de viaţă. Puteţi fi destul de deschisă în privinţa 

schimbărilor şi puteţi adopta fără rezerve o transformare lăuntrică care să vă facă mai 

sociabilă, mai deschisă şi receptivă la anumite provocări. Aveţi acum ocazia să vă feriţi de 

regulamente lipsite de sens, fără a atrage întreaga societate şi fără a vă izola. Dezvoltarea 

personalităţii dumneavoastră va fi în centrul atenţiei atâta timp cât vă veţi scoate la iveală 

părţile dumneavoastră originale şi mai puţin formale. Chiar dacă este vizată libertatea 

dumneavoastră personală, nu intenţionaţi ca, în numele ei, să faceţi ravagii sau să acţionaţi pe 

la spatele celorlalţi. 

 

12.05.2010 -  

din data de 12.05.2010 până în data de: 14.05.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Luna 

 

 În această fază, voinţa şi energia dumneavoastră se vor confrunta cu lumea emoţiilor; 

veţi fi provocată să vă gândiţi dacă emoţiile dumneavoastră sunt în ton cu ambiţiile. Luna 

accentuează situaţia din cămin. Probabil că acasă există mici neînţelegeri, dar nu vă temeţi, 

pentru că acest aspect nu va aduce cutremure de pământ, ci doar o scurtă perioadă în care 

sentimentele dumneavoastră cu privire la modul în care vă comportaţi sunt făcute conştiente. 

Dacă aveţi dificultăţi în privinţa exprimări sentimentelor, acordaţi-vă o pauză şi retrageţi-vă 

pentru contemplare. Această tranziţie este prea scurt trăită pentru a lăsa o impresie de durată. 

 

13.05.2010 -  

din data de 13.05.2010 până în data de: 15.05.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Jupiter 

 

 Astăzi vă simţiţi foarte bine şi veţi vedea lumea optimista. Indiferent ce se întâmplă, 

astăzi va fi o zi bună. Ca în fiecare tranziţie care îl include pe Jupiter, lucrurile vor fi centrate 
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pe expansiune. Probabil că pentru moment vă doriţi să faceţi ceva extraordinar şi visaţi la 

locuri exotice. Nu este neapărat nevoie să călătoriţi, un vis vă este de ajuns. De principiu, 

sunteţi binevoitoare şi generoasă, dar există pericolul de a deveni arogantă şi de a vă purta 

prea spontan pentru că sunteţi prea sigură pe sine. Veţi scoate tot ce este mai bun din oameni 

fără cea mai mică dificultate. 

 

13.05.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Luna 

din data de 13.05.2010 până în data de: 15.05.2010 

 

 Astăzi căutaţi armonie între nevoia dumneavoastră de dragoste şi lumea 

dumneavoastră emoţională. Dorinţa de a trăi în circumstanţe armonioase vă va face să vă 

întâmpinaţi anturajul cu afecţiune, iar farmecul dumneavoastră îl va încânta pe partener.  

 

 Această tranziţie accentuează nevoia dumneavoastră de dragoste şi siguranţă, mai mult 

decât dorinţele sexuale. Ar fi mai plăcut pentru amândoi să petreceţi ziua ca şi cuplu fără să 

vă îngrijoraţi pentru ceva. V-aţi putea relaxa acasă, dacă acolo vă simţiţi confortabil. Această 

tranziţie poate aduce satisfacţii în plus. Relaţia dintre Lună şi Venus este foarte feminină, 

astfel că femeile vor juca un rol important. 

 

14.05.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Uranus 

din data de 14.05.2010 până în data de: 16.05.2010 

 

 Probabil că vă veţi trezi cu multe aşteptări astăzi, ca şi cum simţiţi că se va întâmpla 

ceva neobişnuit şi interesant. Împreună cu prietenii dumneavoastră veţi căuta plăceri noi şi 

diferite, care vor include şi aventuri amoroase, din moment ce nu aveţi o relaţie stabilă. Dacă 

sunteţi implicată într-o relaţie, partenerul dumneavoastră va fi surprins de impulsurile 

dumneavoastră bruşte. 

 

 Multe idei şi întâlniri vă vor da putere pentru viaţa de zi cu zi. Astăzi nu va fi o zi 

plictisitoare. Sunteţi în formă pentru o petrecere. Alţi oameni ar putea avea perspective, mai 

vehemente, dar nu neapărat negative. Dacă aveţi tendinţa de a-i copleşi pe ceilalţi, încercaţi să 

generaţi mai mult optimism în ei. Permiteţi-vă unele mici nebunii, pentru că veţi avea destul 

timp mai târziu pentru lucrurile serioase. 

 

15.05.2010 -  

din data de 15.05.2010 până în data de: 17.05.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Mercur 

 

 Astăzi este o zi bună pentru a vă destăinui. În consecinţă, veţi comunica mai mult 

decât de obicei şi veţi face tot ce puteţi pentru a evita stresul. Faptul că vă vedeţi poziţia cu 

claritate vă ajută să o explicaţi şi altora. Munciţi eficient pentru că nu aveţi probleme în a vă 

concentra. Astăzi veţi fi o bună ascultătoare, deşi nu acesta este punctul dumneavoastră forte. 

Dacă sunteţi înclinată să vorbiţi mai mult decât să ascultaţi, oamenii vor fi uimiţi de 

comunicarea dumneavoastră eficientă de azi, care include arta de a avea atenţie distributivă. 
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16.05.2010 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Ascendentul 

din data de 16.05.2010 până în data de: 18.05.2010 

 

 Oamenii vă plac pentru că sunteţi maleabilă. Ei vă observă farmecul şi căldura. Dacă 

nu va trebui să petreceţi întreaga zi singură. Poate că astăzi aveţi mult sex-appeal şi aveţi chef 

să flirtaţi. În orice caz, ar trebui să căutaţi companie şi aţi putea să vă faceţi prieteni foarte 

buni. Fără nici o ambiţie de a lucra din greu, încercaţi pur şi simplu să vă bucuraţi de viaţă şi 

să vă distraţi. Pentru că ziua aceasta ar fi pierdută în muncă de rutină la birou, ar fi mai bine să 

vă luaţi ziua liberă. 

 

17.05.2010 -  

din data de 17.05.2010 până în data de: 19.05.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Mijlocul Cerului 

 

 Probabil că ziua de astăzi nu este cea mai potrivită pentru a vă stabili ţinte şi a le 

realiza. Pentru că sunteţi înclinată spre egoism, trebuie să fiţi atentă ca şeful şi colegii 

dumneavoastră să nu fie afectati de aceasta. Nu fiţi prea pretenţioasă, dar fiţi în permanenţă 

conştienta de  valoarea talentelor dumneavoastră. Poate că ar fi bine să staţi în spatele scenei 

şi să amânaţi deciziile ameninţătoare. Acesta nu este un mod de a vă ascunde, ci unul de a da 

mai multă siguranţă naturii  motivaţiilor dumneavoastră. O întârziere de câteva zile nu va fi 

chiar atât de importantă. 

 

17.05.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Mijlocul Cerului 

din data de 17.05.2010 până în data de: 18.05.2010 

 

 Astăzi prietenia şi farmecul dumneavoastră vor avea efecte pozitive asupra colegilor 

dumneavoastră şi a şefului. Felul dumneavoastră greoi de a reacţiona la evenimente nu vă 

opreşte să faceţi progrese la serviciu. Pe moment, vă întâlniţi cu oameni noi, care vă observă 

farmecul. Dacă sunteţi interesată să vă înfrumuseţaţi locul de muncă, ideile dumneavoastră 

vor fi deosebit de creative sub această tranziţie. Dacă slujba v-o permite, ieşiţi într-un loc în 

care să vă puteţi pierde în mulţime, pentru că acest lucru v-ar face bine. 

 

21.05.2010 -  

din data de 21.05.2010 până în data de: 23.05.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Soarele 

 

 Cu patru luni înainte şi după ziua dumneavoastră, acest aspect apare în diagrama 

naşterii. Soarele intră într-un aspect armonios împreună cu semnul corelativ. În timpul acestei 

perioade, vă veţi simţi buna şi veţi dori să vă relaxaţi. Oamenii din jurul dumneavoastră nu vă 

văd ca pe o problema, iar activităţile de grup vor fi armonioase. Un nivel înalt de energie vă 

va pune în postura de a avea o direcţie satisfăcătoare în luna ce urmează. Dacă veţi afla că nu 

toate lucrurile din trecut s-au întâmplat după planificare, puteţi face ceva pentru a schimba 

acest lucru. 
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21.05.2010 - Trecerea lui Marte în conjuncţie cu Luna 

din data de 21.05.2010 până în data de: 25.05.2010 

 

 În timpul acestei perioade, veţi reacţiona emoţional şi puteţi fi în mod special 

susceptibilă la schimbările de dispoziţie şi în dorinţa de a acţiona. Poate că vă simţiţi atacată 

personal şi nu răspundeţi la critică, convinsă că trebuie să câştigaţi, deşi acest lucru ar putea fi 

o greşeală. Tactul şi diplomaţia  nu sunt tocmai punctele dumneavoastră forte, dar depind de 

poziţia Lunii în diagramă. Pentru că vă lipseşte obiectivitatea în relaţiile cu  oamenii ar trebui 

să fiţi mai distantă şi să amânaţi rezolvarea conflictelor pe mai târziu. Poate că v-a fost greu să 

vă găsiţi şi să faceţi faţă propriilor emoţii. Nu vă pripiţi şi încercaţi să vă păstraţi sub control 

crizele de isterie. 

 

23.05.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Pluto 

din data de 23.05.2010 până în data de: 25.05.2010 

 

 Astăzi aţi putea spune unele lucruri pe care le purtaţi de multă vreme, cu privire la 

partener. Poate că amândoi simţiţi că această relaţie nu permite dezvoltarea personală. S-ar 

putea ajunge la scene de gelozie, care vă vor face şi mai conştientă de sentimentele pe care le 

aveţi. Arătaţi că sunteţi capabilă să învăţaţi şi că nu este necesar ca lucrurile să iasă 

întotdeauna aşa cum vreţi dumneavoastră; acest lucru ar putea salva multe situaţii.  

 

 Există pericolul ca emoţiile să vă pună sub tensiunea faptului că este necesar să creaţi 

o atmosferă armonioasă. Dacă este aşa, nebunia acestei aventuri va deveni curând evidentă. 

Problemele pe care oamenii le au unii cu ceilalţi pot fi rezolvate printr-o atitudine detaşată. 

Fiţi cinstită şi acceptaţi faptul că orice individ are propria concepţie despre dragoste şi relaţii.  

Fiţi cu băgare de seamă în privinţa noilor relaţii, pentru moment. Dacă vă puteţi menţine sub 

control instinctele şi pasiunile, ar trebui ca astăzi să experimentaţi sentimente intense, care vor 

pune lucrurile în mişcare. 

 

23.05.2010 - Trecerea lui Marte în sextil cu Uranus 

din data de 23.05.2010 până în data de: 27.05.2010 

 

 Sub influenţa acestei tranziţii veţi simţi nevoia de a face tot ce gândiţi, veţi fi capabilă 

să îndepliniţi multe lucruri şi să vă opuneţi rezistenţei din afară. Chiar şi autorităţile vor fi 

impresionate de ideile dumneavoastră, lucru ce vă va surprinde. 

 

 Doriţi ca acum să vă testaţi puterile şi să ieşiţi din rutina de zi cu zi. Probabil că veţi 

cunoaşte mulţi oameni ce vă vor fi de ajutor. Totuşi, este posibil ca aceştia să dispară la fel de 

repede cum au apărut. Pentru că sunteţi flexibilă şi aveţi destulă energie pentru a reacţiona la 

orice fel de situaţie, acestea nu vor reprezenta o problemă pentru dumneavoastră. Să sperăm 

că vă veţi folosi de această tranziţie pozitivă şi că impulsurile şi ideile dumneavoastră vor fi 

constructive. 

 

25.05.2010 -  

din data de 25.05.2010 până în data de: 27.05.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Pluto 

 

 Această tranziţie vă poate face să trăiţi intens. Soarele care reprezintă voinţa şi energia, 

se va întâlni cu Pluto, planeta revoluţiilor şi a schimbărilor. Aceasta este o tranziţie scurtă, aşa 
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că nu va aduce schimbări majore. În schimb, ar putea conduce spre conflicte scurte şi intense. 

Cineva ar putea încerca să-şi exercite puterea în pofida dumneavoastră, ceea ce vă va provoca 

să vă apăraţi cu dinţii. Chiar dacă aceasta este doar o fază scurtă care va trece repede, nu 

există nici un motiv pentru ca situaţiile să se agraveze. Ar fi în avantajul dumneavoastră să vă 

relaxati corpul şi mintea şi aţi putea merge la saună. Aceasta vă va reîmprospăta puterile, iar 

moleşeala plăcută de după vă va cufunda într-un somn regenerator din care vă veţi trezi plină 

de viaţa. 

 

27.05.2010 -  

din data de 27.05.2010 până în data de: 29.05.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Venus 

 

 Astăzi ar trebui să căutaţi stimulare intelectuală din lucrurile pozitive ale vieţii, care ar 

putea include un concert sau o piesă de teatru. În eforturile dumneavoastră de a avea un 

anturaj armonios, aţi putea să găsiţi curajul de a vă exprima sentimentele faţă de cineva, deşi 

în ultima vreme aţi fost foarte timidă. Neînţelegerile din cuplu pot fi lămurite dacă veţi ieşi 

împreună. Dacă totul merge bine, luaţi-vă o zi liberă, relaxaţi-vă şi îndreptaţi-vă atenţia asupra 

lucrurilor mărunte din viaţă. Puteţi dobândi multe lucruri, dar nu încercaţi să le faceţi pe toate 

o dată, pentru că şi mâine este o zi. 

 

28.05.2010 -  

din data de 28.05.2010 până în data de: 30.05.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Neptun 

 

 Astăzi Soarele va intra în opoziţie cu Neptun şi este posibil să nu vă simţiţi în formă. 

Asiguraţi-vă că vă veţi lua timp să vă relaxaţi. Acest lucru vă va ajuta să nu începeţi relaţii 

prea intense sau să determinaţi conflicte cu care să nu vă puteţi descurca. Este posibil să aveţi 

tendinţa de a vă refugia în reverii şi de a vă simţii amorţită. Nu intraţi în panică, căci, dacă nu 

aţi avut până acum probleme cu alcoolul şi drogurile, nu veţi avea nici de acum înainte. 

Aceasta este o descriere a unei tendinţe generale. În general, se poate spune că perspectivele 

dumneavoastră prezente îi exclud pe ceilalţi. Dacă acest lucru este adevărat ar trebui ca astăzi 

să vă retrageţi şi să studiaţi astrologia sau al tip de ştiinţă alternativă care vă poate învăţa să vă 

înţelegeţi. Acordaţi-vă o zi de odihnă. 

 

29.05.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Venus 

din data de 29.05.2010 până în data de: 31.05.2010 

 

 Acest pătrar nu este unul pretenţios, dar trebuie să acordaţi importanţă unor măsuri de 

siguranţă, mai ales în relaţiile cu alţi oameni. Certurile îndrăgostiţilor, însoţite de evenimente 

neplăcute pot apărea şi vă pot face să vă îndepărtaţi privirea de la propriile interese. Ar putea 

apărea o discuţie despre preferinţe variate, în care va trebui să vă apăraţi ideile despre 

distracţie. Trebuie să ştiţi ceea ce este mai bine pentru dumneavoastră. S-ar putea ca 

dumneavoastră şi partenerul să vă certaţi din cauza facturilor ridicate. Această tranziţie poate 

aduce un pericol iminent de a vă face să trăiţi cheltuind mai mult decât câştigaţi. Oameni care 

nu au avut niciodată probleme în această zonă, nu vor începe să arunce deodată bani pe 

fereastră. În ciuda tuturor acestor lucruri încercaţi să petreceţi o zi plăcută, răsfăţaţi-vă şi daţi-i 

voie şi altcuiva să vă răsfeţe.  
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29.05.2010 - Trecerea lui Marte în sextil cu Ascendentul 

din data de 29.05.2010 până în data de: 02.06.2010 

 

 Chiar şi înfăţişarea fizică va fi afectată de energia acestei tranziţii. Împrăştiaţi curaj, 

putere şi dorinţa de a vă asuma riscuri, motiv pentru care oamenii care nu sunt atât de 

puternici devin admiratorii dumneavoastră. Nu ar trebui să aveţi probleme de sănătate şi vă 

veţi bucura de activitate fizică. O anumită atracţie fizică îşi va spune cuvântul în relaţiile ce 

sexul opus. Capacitatea de a vă exprima îi va impresiona pe oameni şi vă va aduce succes. 

 

30.05.2010 - Trecerea lui Marte în opoziţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 30.05.2010 până în data de: 03.06.2010 

 

 Această tranziţie ascunde pericolul de a lăsa ca frustrările dumneavoastră cu privire la 

eşecuri să se reverse asupra prietenilor şi a familiei. Nivelul dumneavoastră de energie este 

mai scăzut decât de obicei; vreţi să vă prezentaţi într-o lumină pozitivă în public şi este posibil 

să experimentaţi împotrivirea altora. Acest lucru v-ar putea face certăreaţa şi v-ar putea face 

să aduceţi conflicte în viaţa de familie. 

 

 Analizaţi potenţialul dumneavoastră de agresiune, iar dacă veţi direcţiona energia în 

direcţii bune, veţi realiza orice v-aţi propune. Ar trebui să vă concentraţi asupra muncii de 

acasă şi să aveţi grijă de lucrurile amânate până acum. Dacă puteţi vedea ce aţi realizat, veţi fi 

mai relaxată în situaţiile critice. 

 

02.06.2010 - Trecerea lui Jupiter în sextil cu Soarele 

din data de 02.06.2010 până în data de: 18.06.2010 

 

 Sub această tranziţie nu vă va fi greu să aveţi o viaţă interesantă şi armonioasă. Vă 

uitaţi cu optimism spre viitor şi aveţi o viziune clară asupra realizării visurilor dumneavoastră. 

Întâlniţi oameni care vă ajută să vă realizaţi scopurile şi care sunt deschişi faţă de nou şi care 

vă vor fi de ajutor în viaţă. În această perioadă, succesul va veni foarte uşor, deci ar trebui să 

îl folosiţi pentru a începe noi proiecte şi a vă folosi energia într-un mod înţelept.  

 

 În această fază, ar trebui să fiţi capabilă să nu vă gândiţi numai la dumneavoastră, ci şi 

la rolul pe care-l aveţi în societate, şi care ar trebui să profite de pe urma succeselor 

dumneavoastră. În final, viaţa ar trebui să fie amuzantă, iar entuziasmul dumneavoastră 

contagios. Probabil că sunt şi alte modalităţi de a vă îmbunătăţi situaţia financiară acţionând 

conform principiului: când norocul bate la uşă, nu-l lăsa să aştepte. 

 

05.06.2010 -  

din data de 05.06.2010 până în data de: 07.06.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Marte 

 

 Astăzi vă puteţi exprima în mod negativ puterile. S-ar putea ajunge la conflicte pe care 

le veţi scăpa de sub control şi pe care va trebui să le lămuriţi. Vă simţiţi nervoasă şi tensionată 

pentru că nu ştiţi ce să mai faceţi cu atâta energie. S-ar putea să fiţi prea concentrată asupra 

dumneavoastră. Ar fi plăcut dacă aţi participa la activităţi comune şi v-aţi folosi energia 

pentru familie şi prieteni. Dacă insistaţi ca lucrurile să se facă aşa cum vreţi dumneavoastră, 

se va ajunge la certuri. Atunci vă veţi simţi izolată şi nemulţumită. 
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05.06.2010 -  

din data de 05.06.2010 până în data de: 06.06.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în pătrar cu Luna 

 

 Astăzi planeta Mercur, care favorizează comunicarea şi intelectul,  intră în pătrar cu 

Luna, care subliniază emoţiile. Logica nu-şi va găsi loc în viaţa dumneavoastră pentru că 

preferaţi să răspundeţi cu tupeu, ceea ce nu va atrage aprobarea tuturor. Sub această tranziţie, 

gândirea obiectivă şi acţiunea nu vă sunt chiar la îndemână, ceea ce ar putea provoca 

probleme, pentru că ceilalţi nu sunt pregătiţi să vă facă faţă. Pentru că Luna denotă legătura cu 

femeile, se poate spune că acestea vor juca un rol important pentru dumneavoastră astăzi. 

Acest lucru presupune şi o posibilă ceartă cu mama dumneavoastră. Poate că vă veţi certa cu 

ea, dar nu permiteţi ca acest lucru să dureze mult, ar fi mai bine să dezvoltaţi sentimentul de 

apreciere faţă de calităţile ei materne. 

 

05.06.2010 -  

din data de 05.06.2010 până în data de: 07.06.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Jupiter 

 

 Această tranziţie s-ar putea dovedi a fi folositoare, pentru că aţi dezvoltat mai multă 

înţelegere pentru contextul mai larg al vieţii. În acest context, ar trebui să trataţi oamenii cu 

deosebită prietenie, în ciuda accentului pe care îl puneţi pe relaţiile de afaceri. Mintea 

dumneavoastră este activă şi vă veţi pune ţinte înalte. Astăzi, vreţi să realizaţi toate lucrurile la 

care visaţi altădată. Succesul dumneavoastră va depinde de cât de realiste vor fi ţintele pe care 

vi le propuneţi. Dacă aţi fost interesată dintotdeauna de astrologie, puteţi folosi această 

tranziţie pentru a adăuga la cunoştinţele dumneavoastră. Chiar dacă depuneţi efortul de a 

vedea lucrurile într-un context mai larg, nu vă veţi pierde atenţia pentru detalii, pentru că 

sunteţi conştientă că toate lucrurile mari sunt alcătuite din milioane de elemente mici. 

 

07.06.2010 -  

din data de 07.06.2010 până în data de: 08.06.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur  intră în triadă cu poziţia lui Mercur de pe diagramă.  Ziua va fi 

caracterizată de comunicarea intelectuală bine echilibrată, care ar trebui să aducă rezultate 

realiste. Astăzi este o zi potrivită pentru a face planuri şi puteţi presupune că organizarea 

dumneavoastră nu va fi trecută cu vederea. Veţi trece de nervozitatea care poate însoţi uneori 

aspectele lui Mercur, dacă aveţi pe rând grijă de toate lucrurile. Dacă aveţi idei bune, veţi fi în 

postura de a le aduce la viaţă şi de a le da formă. Astăzi nu vă veţi pierde în dispute fără 

conţinut, ci veţi avea parte de conversaţii serioase şi constructive. 

 

08.06.2010 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Mijlocul Cerului 

din data de 08.06.2010 până în data de: 09.06.2010 

 

 Astăzi talentul dumneavoastră organizaţional specific, vă poate dezamăgi, la fel cum şi 

nivelul de realizări ar putea avea defecte, cum ar fi capacitatea dumneavoastră de a vă 

concentra sau de a lucra pentru îndeplinirea unui scop. Poate că vă gândiţi prea mult la rolul 

dumneavoastră la serviciu, fapt ce ar putea conduce la condiţii nefavorabile pentru 
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neînţelegeri cu colegii sa şeful. Totuşi, evitaţi să trageţi concluzii pe termen lung şi aşteptaţi 

până ce lucrurile s-au mai aşezat. 

 

08.06.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Jupiter 

din data de 08.06.2010 până în data de: 09.06.2010 

 

 Deşi această tranziţie este încărcată de tensiune, nu ar trebui să vă privaţi de distracţie. 

Probabil că astăzi vă simţiţi leneşă, şi v-ar plăcea să scăpaţi de toate obligaţiile. Găsiţi un 

lucru pe care vă place să-l faceţi şi luaţi-vă o zi liberă, dar aveţi grijă să nu vă pierdeţi în 

plăceri. Acest lucru ar putea conduce la dobândirea multor lucruri frumoase, pe care de fapt 

nu vi le permiteţi. Astăzi s-ar putea să vă răsfăţaţi culinar, iar dacă acest lucru se va întâmpla 

nu vă miraţi, dacă vă simţiţi plina. Disciplina nu este punctul dumneavoastră forte.  

 

 Ideea este să stabiliţi o limită pentru excesele dumneavoastră şi să transformaţi această 

energie în activităţi constructive. Venus simbolizează creativitatea umană, iar Jupiter 

reprezintă imaginea de sine, într-un cadru mai larg. 

 

08.06.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Uranus 

din data de 08.06.2010 până în data de: 10.06.2010 

 

 Aveţi grijă să nu provocaţi multă agitaţie când sunteţi cu partenerul. Poate că vă veţi 

simţi obligată să renunţaţi la obligaţiile zilnice, pentru a experimenta lucruri sălbatice şi 

nebunatice. În căutarea dumneavoastră de plăceri nu mai sunteţi aşa sigura asupra lucrurilor 

pe care le căutaţi. Nu că ar exista vreo obiecţie faţă de astfel de plăceri, dar sub această 

tranziţie este probabil  să ajungeţi să regretaţi lucrurile pe care le faceţi. Chiar dacă pe 

moment nu suportaţi plictiseala, nu vă aruncaţi nevoile asupra celorlalţi, fără a avea o 

justificare temeinică. Dacă vă puteţi păstra controlul şi vă luaţi timp pentru a reflecta, ar trebui 

să fiţi capabilă să recunoaşteţi pericolele acestei tranziţii şi să vă stăpâniţi. Acest lucru nu 

înseamnă că este neapărat necesar să abordaţi subiecte serioase astăzi, veţi avea timp mai 

încolo. 

 

10.06.2010 -  

din data de 10.06.2010 până în data de: 12.06.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Soarele 

 

 Pentru moment, sunteţi capabilă să înţelegeţi alcătuirea personalităţii dumneavoastră 

mai bine şi să găsiţi cuvintele potrivite pentru a o exprima. O accentuare a comunicării vă dă 

posibilitatea de a vă explica starea spirituală. Pentru că armonia este foarte importantă pentru 

dumneavoastră, veţi depune efortul de a înţelege diferitele puncte de vedere. 

 

 Este posibil să plecaţi într-o scurtă călătorie de afaceri. În orice caz, ziua va părea 

foarte obositoare, dar orice s-ar întâmpla va fi foarte interesantă. 

 

10.06.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Mercur 

din data de 10.06.2010 până în data de: 11.06.2010 

 

 În tot acest timp, nu veţi fi descrisă tocmai ca o maestră a conversaţiilor facile. Vă este 

greu să fiţi fermecătoare sau să arătaţi compasiune. Totuşi, v-ar plăcea să întâlniţi oameni noi  

şi să faceţi schimb de idei.  
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 Probabil că vă este dificil să analizaţi situaţiile cu precizie; poate că priviţi prin 

ochelari frumos coloraţi şi ignoraţi partea mai puţin plăcută a monedei. Nu vă lăsaţi atrasă în 

conversaţii complexe, ci alegeţi mai degrabă activităţi creative acasă. Relaxaţi-vă cu o carte 

bună dacă vreţi să profitaţi de pe urma acestei tranziţii. 

 

13.06.2010 -  

din data de 13.06.2010 până în data de: 15.06.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Luna 

 

 În această fază, voinţa şi energia dumneavoastră se vor confrunta cu lumea emoţiilor, 

nu veţi avea nici o problemă în a răspunde emoţional ambiţiilor dumneavoastră. 

 

 Luna accentuează situaţia din cămin. Nu aveţi nici o problemă în a vă exprima 

sentimentele faţă de ceilalţi. Această tranziţie va aduce o perioadă scurtă în care baza 

dumneavoastră emoţională va fi în concordanţă cu modul în care vă conduceţi viaţa. Dacă 

aveţi de obicei dificultăţi în a fi deschisă şi sinceră, veţi descoperi cu uimire că aceste 

probleme nu vor mai exista. Această tranziţie este prea scurt trăită pentru a lăsa o impresie de 

durată, dar veţi vedea cu claritate că faceţi faţă provocărilor vieţii de zi cu zi. 

 

13.06.2010 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Pluto 

din data de 13.06.2010 până în data de: 14.06.2010 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în triadă cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă, care reprezintă forţa turbulentă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în 

timpul acestei tranziţii, şi nu va mai exista loc pentru discuţii superficiale. Astăzi problemele 

misterioase şi iluziile vor exercita atracţie asupra dumneavoastră, şi împreună cu alte persoane 

veţi găsi soluţii strălucite pentru acestea. Dacă descoperiţi că îi puteţi manipula pe ceilalţi, 

folosiţi acest lucru într-un mod responsabil şi reflectaţi asupra propriilor motivaţii pentru a fi 

sigură că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în considerare şi nevoile celor de  lângă 

dumneavoastră. Pentru că procesele dumneavoastră cognitive operează la niveluri ce depăşesc 

suprafaţa, ar trebui să vă apropiaţi cu mai multă atenţie de aşa-numitele ştiinţe alternative, 

cum ar fi astrologia. 

 

14.06.2010 -  

din data de 14.06.2010 până în data de: 16.06.2010 

 

   Trecerea Soarelui în triadă cu Uranus 

 

 Astăzi Soarele va intra în triadă cu Uranus, planeta tuturor surprizelor. Astăzi stimulii 

dumneavoastră zilnici vor fi caracterizaţi de faptul ca nu sunt cei obişnuiţi. Pentru moment, 

puteţi experimenta faptul că există lucruri plăcute care se pot pierde în rutina de zi cu zi. 

 

 Astăzi ar trebui să ieşiţi şi să faceţi ceva total neobişnuit, pentru că sunteţi pregătită 

pentru aceasta. Acesta este acel lucru de care aveţi nevoie pentru ca această tranziţie să-şi 

îndeplinească scopul. Ar trebui să vă amintiţi că există lucruri pozitive şi neaşteptate în viaţă 

de care vă puteţi bucura. Flexibilitatea este motto-ul acestei tranziţii. Este posibil să vă 

întâlniţi cu o bucurie neaşteptată. 
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14.06.2010 - Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Neptun 

din data de 14.06.2010 până în data de: 15.06.2010 

 

 Astăzi sunteţi mai sensibilă decât de obicei, dar acest lucru nu implică şi faptul că vă 

veţi face înţeleasa de ceilalţi. Conversaţiile din jurul dumneavoastră nu vor face altceva decât 

să deveniţi confuză. Chiar dacă sunteţi în căutarea unui înţeles mai adânc, există pericolul ca 

tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să vă dezamăgească şi să fiţi şi mai confuză decât eraţi 

înainte. Asiguraţi-vă că veţi reconsidera toate perspectivele care au fost produs al acestei 

tranziţii. Această tranziţie va conduce la confuzii ce vor lua forma neînţelegerilor în relaţiile 

personale. Dacă este posibil, amânaţi deciziile importante pe mai târziu. 

 

14.06.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Soarele 

din data de 14.06.2010 până în data de: 16.06.2010 

 

 Opoziţia pe care Venus îl formează cu poziţia Soarelui din diagramă, poate aduce 

disonanţe şi resentimente împotriva dumneavoastră, deşi nu vor fi chiar atât de grave. Poate 

că veţi fi criticată pentru poziţia dumneavoastră emoţională faţă de sex sau erotism. Astăzi 

sunteţi înclinată să irosiţi bani, aşa că trebuie să aveţi grijă la excese. S-ar putea ajunge la 

conflicte în relaţia dumneavoastră care se vor rezolva repede. Petreceţi ziua departe de 

sarcinile obişnuite, pentru că nu sunteţi dispusă să îndepliniţi lucruri care necesită disciplină. 

Încercaţi să fiţi bună cu dumneavoastră. 

 

17.06.2010 -  

din data de 17.06.2010 până în data de: 19.06.2010 

 

   Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Ascendentul 

 

 Din moment ce Ascendentul este un factor foarte important în planul dumneavoastră, 

această zi v-ar putea părea ca o a doua zi de naştere. Un val neaşteptat de energie vă va întări 

personalitatea dumneavoastră şi vă va permite să priviţi spre viitor cu speranţă. Astăzi vă veţi 

lua locul dumneavoastră în lume şi veţi rezolva responsabilităţile zilei cu bună dispoziţie. 

Folosindu-vă cu talent de diplomaţie, veţi lua avântul duşmanilor dumneavoastră şi poate 

chiar îi veţi câştiga de partea dumneavoastră. Dacă toate acestea se vor realiza, atunci cu 

siguranţă acesta este un semn  îmbucurător pentru anul care vine. 

 

17.06.2010 -  

din data de 17.06.2010 până în data de: 19.06.2010 

 

   Trecerea Soarelui în conjuncţie cu Mijlocul Cerului 

 

 Probabil că ziua de astăzi este cea mai potrivită pentru a vă stabili ţinte şi a le realiza. 

Aveţi felul dumneavoastră personal de egoism sănătos şi este posibil să vă întâlniţi cu oameni 

influenţi care vă vor ajuta. Acest lucru vă va permite să vă abordaţi munca încrezătoare şi fără 

tendinţa de a vă ascunde talentele. Acest lucru vă va permite să faceţi impresie ori de câte ori 

apăreţi în public, iar puterea şi entuziasmul dumneavoastră  vor conduce spre multe succese 

ca urmare a muncii stăruitoare. Este evident că vă aflaţi în spatele fiecărui succes şi că sunteţi 

capabilă de şi mai mult. 
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18.06.2010 -  

din data de 18.06.2010 până în data de: 19.06.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Marte 

 

 Astăzi, planeta comunicării, Mercur, intră în conjuncţie cu Marte în diagramă. Pe 

moment, se pare că sunteţi nervoasă şi tensionată, lucru ce-i face şi pe ceilalţi să se simtă 

nesiguri şi să le fie teamă de o posibilă confruntare cu dumneavoastră. Fiţi atentă pentru că 

poziţia dumneavoastră ar putea fi nesigură, datorită unei dorinţe crescute a celor din jurul 

dumneavoastră de a vă apăra interesele. Pe moment, vă este foarte greu să vedeţi dincolo de 

lungul nasului, dar trebuie să încercaţi să faceţi aceasta din cauza potenţialului ridicat de 

conflicte. Chiar dacă vă este foarte greu să vă stăpâniţi energia, ar trebui să luaţi în vedere şi 

interesele altor persoane şi să fiţi conştientă de faptul că nu sunteţi singură pe lume. Poate că 

vă veţi implica într-un proiect de care vă veţi putea ocupa singură. Acest lucru ar putea 

rezolva câteva probleme şi v-ar putea ajuta să găsiţi împlinirea de sine de care aveţi nevoie. 

 

18.06.2010 -  

din data de 18.06.2010 până în data de: 19.06.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Saturn 

 

 În această perioadă, comunicarea va fi dificilă pentru că nu sunteţi sigură asupra a ceea 

ce vreţi să spuneţi şi asupra cărei persoane. Dacă sunteţi de părere că aportul dumneavoastră 

la conversaţie nu merită efortul, acest lucru s-ar putea datora tendinţei spre perfecţiune a lui 

Saturn; acest lucru ar putea da naştere unor inhibiţii. Aveţi grijă să nu treceţi cu vederea de 

propriile calităţi şi de cele ale peroanelor de lângă dumneavoastră, pentru că Saturn 

favorizează percepţiile nefavorabile.  

Cereţi sfatul unei persoane mai în vârstă care vă va ajuta să vedeţi partea plină a paharului. 

 

 În ciuda acestor lucruri, capacitatea dumneavoastră logică este metodică. Aceasta vă 

pune în poziţia de a vă face lucrul folosind proceduri specifice şi câştigând astfel aprobarea 

şefului. 

 

18.06.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Pluto 

din data de 18.06.2010 până în data de: 20.06.2010 

 

 Astăzi veţi descoperi multe lucruri despre modul în care vă purtati cu oamenii şi mai 

ales cu partenerul. Acest lucru va lăsa o impresie de lungă durată, în aşa măsură încât vă veţi 

schimba comportamentul şi vă veţi apropia de cei din jurul dumneavoastră într-un mod 

prietenos şi plăcut. Acest lucru ar putea avea de-a face cu o personală pe care o veţi întâlni 

astăzi şi care va fi foarte importantă pentru dumneavoastră. Pe moment, aveţi sentimentul că 

nu mai trebuie să luptaţi pentru scopurile dumneavoastră. Acest lucru va îndepărta multă 

tensiune şi poate că veţi primi un cadou pe care îl aşteptaţi de multă vreme.  

 

 Pentru moment, vă place să vă distraţi, dar nu faceţi acest lucru pe socoteala nimănui. 

Aşa că vă puteţi da drumul şi vă puteţi simţi bine. Această tranziţie ar putea dezvolta şi un 

sentiment profund de apartenenţă la comunitate, şi sunteţi capabilă de emoţii intense, mai ales 

în relaţiile romantice. 
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19.06.2010 - Trecerea lui Marte în pătrar cu Neptun 

din data de 19.06.2010 până în data de: 22.06.2010 

 

 Sub această tranziţie veţi începe să vă îndoiţi de dumneavoastră şi vă va fi greu să vă 

îndreptaţi energiile spre scopuri concrete. Dacă plănuiţi vreun proiect ar trebui să fiţi mai 

atentă la condiţiile generale pentru a vedea dacă acesta are o bază reală. S-ar putea să fiţi 

nehotărâtă şi nesigură.  

 

 Va trebui să găsiţi în dumneavoastră puterea de a merge pe drumul pe care vi l-aţi ales. 

O măsură rezonabilă de autocritică nu strică nimănui, dar când ajungeţi la punctul în care nu 

vă mai vedeţi ca pe o persoană potrivită, raniţa autocompătimirii nu este departe şi nu vă 

poate fi de nici un folos. Pentru că vă simţiţi obosită va trebui să vă relaxaţi şi să acceptaţi 

orice ar veni. V-ar prinde foarte bine să dormiţi mai mult pentru că toată lumea are nevoie de 

somn şi petrecem o treime din viaţă dormind. V-ar fi de ajutor să găsii un prieten care să-şi 

spună părerea sincer şi să vă ofere suport psihic. 

 

20.06.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Neptun 

din data de 20.06.2010 până în data de: 22.06.2010 

 

 Această tranziţie va depinde foarte mult de poziţia planetei Neptun în diagramă şi de 

cât de ferm aveţi picioarele înfipte în pământ; acest lucru ar trebui să vă dea ocazia de a 

experimenta lucruri minunate astăzi şi de a trăi momente plăcute. Acest lucru se întâmplă 

pentru că Neptun este cu o octavă mai sus decât Venus şi reprezintă dragostea neegoistă 

pentru orice formă de creaţie. Nu ar fi surprinzător dacă sensibilitatea dumneavoastră faţă de 

problemele celorlalţi ar atrage atenţia.  

 

 De asemenea, puteţi culege impulsurile artistice din jurul dumneavoastră şi le puteţi 

folosi creativ. Probabil că nu aveţi nici o dificultate în a accepta realitatea şi veţi avea o relaţie 

armonioasă cu partenerul, în cazul în care aveţi o relaţie stabilă. În această tranziţie, veţi fi în 

mod special condusa de sentimentele dumneavoastră. Folosiţi-le în cel mai potrivit mod. 

 

22.06.2010 -  

din data de 22.06.2010 până în data de: 23.06.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Luna 

 

 Astăzi planeta Mercur, care favorizează comunicarea şi intelectul,  intră în sextil cu 

Luna, care subliniază emoţiile. Logica nu-şi va găsi loc în viaţa dumneavoastră, pentru că 

preferaţi să răspundeţi emoţional. Pentru că Luna vă ajută în general să vă înţelegeţi cu 

femeile, v-ar fi de folos să vorbiţi cu una dintre ele despre luptele dumneavoastră interioare. 

Mama dumneavoastră va fi o alegere înţeleaptă. Petreceţi ziua cu ea şi bucuraţi-vă de 

influenţa liniştitoare a calităţilor ei materne. 

 

22.06.2010 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Uranus 

din data de 22.06.2010 până în data de: 23.06.2010 

 

 Astăzi planeta Mercur, care susţine comunicarea, va intra în triadă cu Uranus, planeta 

responsabilă pentru schimbările bruşte din viaţa dumneavoastră. Brainstorming-ul este parte a 

acestei tranziţii şi ar putea provoca unele turbulenţe, care s-ar putea prezenta sub forma unei 

petreceri sau a altui tip de eveniment. Pe moment, relaţiile tind să fie stimulante. În general, 
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sunteţi deschisă faţă de noile legături, mintea dumneavoastră este rapidă şi nu vă lipseşte 

imaginaţia. 

 

 Astăzi sunteţi flexibilă din punct de vedere mintal. Dacă vă folosiţi intuiţia veţi putea 

alege semnalele folositoare dintre impulsurile pe care le primiţi.  Poate că vă veţi descoperi şi 

noi interese precum este astrologia. 

 

24.06.2010 - Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Ascendentul 

din data de 24.06.2010 până în data de: 25.06.2010 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine. Oriunde veţi merge, veţi 

fi bine înţeleasă şi veţi fi capabilă să asimilaţi informaţiile rapid. Pentru moment sunteţi 

nerăbdătoare să faceţi lucruri şi acceptaţi multe invitaţii. Deşi acesta nu este probabil un 

aspect de importanţă fundamentală, îi puteţi atrage pe ceilalţi în conversaţii interesante. Astăzi 

este o zi bună pentru a avea grijă de hârtii. Pentru că este posibil să fi neglijat acest aspect. 

 

24.06.2010 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Mijlocul Cerului 

din data de 24.06.2010 până în data de: 25.06.2010 

 

 Astăzi vă puteţi organiza şi face planuri mai ales în domeniul profesional, unde vă 

puteţi baza pe sprijinul colegilor şi al şefului. Alţii vă vor recunoaşte realizările şi vă vor 

sărbători succesele. Chiar dacă vă vedeţi în mod critic viaţa de până acum, nu veţi avea o 

influenţă negativă asupra persoanelor împreună cu care lucraţi. Acesta este un aspect pozitiv, 

care vă poate ajuta să aduceţi o întâlnire de afaceri la un sfârşit favorabil. Dacă sunteţi 

aproape de colegi şi faceţi schimburi, veţi dobândi multe lucruri. 

 

26.06.2010 -  

din data de 26.06.2010 până în data de: 28.06.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Pluto 

 

 Această tranziţie vă poate face să trăiţi intens. Soarele care reprezintă voinţa şi energia, 

se va întâlni cu Pluto, planeta revoluţiilor şi a schimbărilor. Aceasta este o tranziţie scurtă, aşa 

că nu va aduce schimbări majore. În schimb, ar putea conduce spre conflicte scurte şi intense. 

Cineva ar putea încerca să-şi exercite puterea în pofida dumneavoastră, ceea ce vă va provoca 

să vă apăraţi cu dinţii. Chiar dacă aceasta este doar o fază scurtă care va trece repede, nu 

există nici un motiv pentru ca situaţiile să se agraveze. Ar fi în avantajul dumneavoastră să vă 

relaxati corpul şi mintea şi aţi putea merge la saună. Aceasta vă va reîmprospăta puterile, iar 

moleşeala plăcută de după vă va cufunda într-un somn regenerator din care vă veţi trezi plină 

de viaţa. 

 

26.06.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Marte 

din data de 26.06.2010 până în data de: 28.06.2010 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Înainte de a lăsa ca nevoile 

dumneavoastră să prindă viaţă, veţi investi sentimente pentru a încerca o apropiere blândă. 

Fără dragoste nu veţi putea trece prin această tranziţie. Deşi pasiunea este accentuată, 

influenţa armonioasă a lui Venus vă va face să vă simţiţi compatibili. În general, rezervele 

dumneavoastră de energie sunt ridicate, vă place popularitatea, pentru că îi îndeamnă pe 
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oameni să aibă grijă de dumneavoastră. Dacă trebuie să vă exprimaţi la serviciu, un amestec 

de farmec şi de putere vă va ajuta să reuşiţi. 

 

26.06.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Saturn 

din data de 26.06.2010 până în data de: 28.06.2010 

 

 Astăzi Venus va intra într-un sextil armonios cu Saturn, planeta responsabilităţii, 

raţiunii şi limitelor. Acest lucru va face să găsiţi plăcere în a avea grijă de obligaţii, fără 

constrângerile obişnuite. Vă îngrijoraţi asupra relaţiilor dumneavoastră şi faceţi tot posibilul 

pentru a evita conflictele. Acest lucru va funcţiona chiar dacă nu depuneţi eforturi prea mari. 

Dacă veţi avea parte de o depresie, veţi putea trece uşor de aceasta şi vă veţi simţi bine. 

Oferiţi-vă ceva special, chiar dacă nu staţi bine cu banii. Organizaţi o reuniune de familie şi 

petreceţi ziua cu părinţii sau cu persoanele mai în vârstă din familie. Probabil că astăzi veţi 

avea dispoziţia de a asculta pe cineva care are mai multă experienţă. 

 

26.06.2010 - Trecerea lui Marte în triadă cu Venus 

din data de 26.06.2010 până în data de: 30.06.2010 

 

 În timpul acestei tranziţii, veţi avea o puternică atracţie sexuală şi veţi simţi un interes 

crescut pentru dragostea fizică. Pentru că Marte formează un sextil armonios cu Venus, este 

puţin probabil să neglijaţi tandreţea şi veţi fi interesată să căutaţi satisfacerea acestor dorinţe. 

Într-o relaţie deja existentă, pasiunea poate fi reînnoită sau o nouă relaţie poate lua naştere.   

 

 În timpul acestei perioade, veţi investi multă energie în tot felul de plăceri, care cu cât 

sunt mai sălbatice cu atât sunt mai bune. Este important să vă exprimaţi energia cu ajutorul 

jocurilor. O competiţie atletică sau o echipă de sport pot fi tot ceea ce aveţi nevoie. Nimeni nu 

ar trebui să fie surprins dacă vă vede la diverse petreceri sau în discoteci. Sunteţi deosebit de 

creativă şi simţul dumneavoastră estetic va fi stimulat. Dacă profitaţi de această tranziţie, vi se 

vor deschide multe posibilităţi. 

 

28.06.2010 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Pluto 

din data de 28.06.2010 până în data de: 29.06.2010 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în pătrar cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în timpul acestei tranziţii, mai ales în 

privinţa oamenilor ce vă sunt apropiaţi. Din acest motiv, aţi putea încerca să-i convingeţi pe 

ceilalţi asupra poziţiei dumneavoastră, folosind orice mijloace posibile. Varietatea acestei 

manipulări ar putea avea succes, dar este necesar să acţionaţi cu maximă atenţie. Este 

imperativ să vă folosiţi această abilitate într-un mod responsabil şi să reflectaţi asupra 

propriilor motivaţii pentru a fi sigura că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în 

considerare şi nevoile celor de  lângă dumneavoastră. Înclinaţia dumneavoastră de a vă face 

auzite părerile i-ar putea jigni pe ceilalţi. Înainte de a vă hotărî să vă urmaţi calea, luaţi-vă 

timp pentru o plimbare relaxantă şi gândiţi-vă la adevăratele motivaţii. Poate că este mai bine 

să amânaţi deciziile mai importante pe mai târziu. 
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01.07.2010 -  

din data de 01.07.2010 până în data de: 02.07.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Venus 

 

 Astăzi ar trebui să căutaţi stimulare intelectuală din lucrurile pozitive ale vieţii, chiar 

dacă nu vi se pare uşor. Mergeţi la o piesă de teatru sau la un concert. De fapt, vă veţi simţi 

mulţumită, chiar dacă în relaţia dumneavoastră există şi unele conflicte. Lămuriţi şi 

neînţelegerile de care încă nu sunteţi conştientă. Este important să renunţaţi la poziţia 

dumneavoastră, din cauza dorinţei lui Venus de diplomaţie. Conflictele pot fi rezolvate foarte 

uşor dacă faceţi câţiva paşi spre împăcare. Petreceţi seara cu o persoană pe care o iubiţi. Ar fi 

înţelept să fiţi atentă la modul  în care vă cheltuiţi banii, din cauza predispoziţiei 

dumneavoastră de a cheltui mai mult decât câştigaţi. 

 

02.07.2010 -  

din data de 02.07.2010 până în data de: 05.07.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Venus 

 

 Astăzi simţiţi dorinţa de recunoaştere şi vreţi să fiţi bine tratată. Chiar şi când sunteţi 

în centrul atenţiei, nu sunteţi sigură de modul în care ar trebui să vă exprimaţi sentimentele 

deoarece dumneavoastră preferaţi să primiţi. Ar fi indicat să vă relaxaţi astăzi şi să vă găsiţi 

propria modalitate de a iniţia activităţi creative. Mergeţi la teatru sau la un concert. Aveţi grijă 

să nu vă supraestimaţi pentru că s-ar putea ajunge la conflicte. Dacă sunteţi atentă, nu vor fi 

probleme şi veţi petrece o zi plăcută cu o persoană pe care o simpatizaţi. 

 

02.07.2010 - Trecerea lui Marte în pătrar cu Marte 

din data de 02.07.2010 până în data de: 06.07.2010 

 

 Această este o tranziţie bogată în energie. Sub influenţa ei trebuie să fiţi conştientă 

asupra riscurilor şi a comportamentului impulsiv pentru că altfel este posibil să vă pierdeţi 

prietenii. Demonstraţi capacitatea de a vă exprima cu curaj şi energie, deşi planurile 

dumneavoastră ar putea fi egoiste şi ambiţioase, încât unii oameni se tem să nu fie daţi la o 

parte. Marte subliniază instinctele, ceea ce îi poate face pe unii oameni insensibili, sfidători şi 

certăreţi. Complexele refulate ar putea ieşi la suprafaţă agresiv.  

 

 Ar fi mai bine să vă dedicaţi energia unor sarcini uşoare. Aveţi grijă să vă eliberaţi de 

tensiune pe plan fizic pentru că aceasta vă va ajuta să vă echilibrati temperamentul. Aveţi 

grijă cum umblaţi cu instrumente periculoase. Păstraţi-vă simţul orientării. 

 

02.07.2010 - Trecerea lui Marte în pătrar cu Saturn 

din data de 02.07.2010 până în data de: 06.07.2010 

 

 În timpul acestei tranziţii, vi se va părea greu să aveţi grijă de munca de rutină care 

trebuie făcută pentru că sunteţi o persoană nerăbdătoare. Poate că simţiţi că nu sunteţi corect 

tratată sau că sunteţi discriminată, deşi realitatea nu pare să indice acest lucru. Suferiţi din 

cauza energiei depozitate, iar acest lucru este frustrant. S-ar putea să vă fie dificil să găsiţi 

confirmare şi să vă exprimaţi. Acest lucru v-ar putea distorsiona imaginea de sine şi v-ar 

putea face să aveţi îndoieli. Chiar şi critica bine intenţionată s-ar putea să vă jignească, dar nu 

vă va ajuta dacă toţi cei din jurul dumneavoastră vă vor trata cu mănuşi. 
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 Aici veţi dobândi o recunoaştere de sine realistă şi veţi conştientiza că nu sunteţi nici 

Dumnezeu, nici o persoană malefică. Undeva la mijloc există un loc în care vă simţiţi 

confortabil. Dacă nu vă îndepărtaţi de responsabilităţi şi obligaţii şi nu-i provocaţi pe oamenii 

de lângă dumneavoastră, veţi "supravieţui” acestei tranziţii. 

 

03.07.2010 - Trecerea lui Venus în conjuncţie cu Luna 

din data de 03.07.2010 până în data de: 05.07.2010 

 

 Astăzi căutaţi armonie între nevoia dumneavoastră de dragoste şi lumea 

dumneavoastră emoţională. Dorinţa de a trăi în circumstanţe armonioase vă va face să vă 

întâmpinaţi anturajul cu afecţiune, iar farmecul dumneavoastră îl va încânta pe partener.  

 

 Această tranziţie accentuează nevoia dumneavoastră de dragoste şi siguranţă, mai mult 

decât dorinţele sexuale. Ar fi mai plăcut pentru amândoi să petreceţi ziua ca şi cuplu fără să 

vă îngrijoraţi pentru ceva. V-aţi putea relaxa acasă, dacă acolo vă simţiţi confortabil. Această 

tranziţie poate aduce satisfacţii în plus. Relaţia dintre Lună şi Venus este foarte feminină, 

astfel că femeile vor juca un rol important. 

 

04.07.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Uranus 

din data de 04.07.2010 până în data de: 06.07.2010 

 

 Probabil că vă veţi trezi cu multe aşteptări astăzi, ca şi cum simţiţi că se va întâmpla 

ceva neobişnuit şi interesant. Împreună cu prietenii dumneavoastră veţi căuta plăceri noi şi 

diferite, care vor include şi aventuri amoroase, din moment ce nu aveţi o relaţie stabilă. Dacă 

sunteţi implicată într-o relaţie, partenerul dumneavoastră va fi surprins de impulsurile 

dumneavoastră bruşte. Multe idei şi întâlniri vă vor da putere pentru viaţa de zi cu zi. Astăzi 

nu va fi o zi plictisitoare. Sunteţi în formă pentru o petrecere. Alţi oameni ar putea avea 

perspective, mai vehemente, dar nu neapărat negative. Dacă aveţi tendinţa de a-i copleşi pe 

ceilalţi, încercaţi să generaţi mai mult optimism în ei. Permiteţi-vă unele mici nebunii, pentru 

că veţi avea destul timp mai târziu pentru lucrurile serioase. 

 

06.07.2010 -  

din data de 06.07.2010 până în data de: 07.07.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Jupiter 

 

 Chiar dacă această tranziţie are o natură provocatoare, se va dovedi a fi foarte 

folositoare. Jupiter are de-a face cu extinderea, în timp ce Mercur este asociat de obicei cu 

comunicarea. Dacă aveţi grijă să nu fiţi arogantă, veţi putea avea grijă de obligaţiile de zi cu  

zi şi vă veţi înţelege cu ceilalţi mai bine decât de obicei.  Există pericolul de a nu mai observa 

detaliile din cauza perspectivei mărite. Dacă sunteţi conştientă de acest lucru vă veţi forma 

ochiul pentru detalii ce ar putea părea nesemnificative. 

 

06.07.2010 - Trecerea lui Mercur în pătrar cu Uranus 

din data de 06.07.2010 până în data de: 07.07.2010 

 

 Astăzi planeta Mercur, care susţine comunicarea, va intra în pătrar cu Uranus, planeta 

responsabilă pentru schimbările bruşte din viaţa dumneavoastră. Brainstorming-ul este parte a 

acestei tranziţii şi ar putea provoca unele turbulenţe, care s-ar putea exprima prin oamenii care 
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insistă să provoace o ceartă, sau a maşinilor care refuză să funcţioneze. Deşi sunteţi stimulată 

intelectual, multitudinea de impresii ce vă atacă conştiinţa, vă va nelămuriri şi v-ar putea face 

să reacţionaţi impulsiv. Este important, dar în acelaşi timp şi dificil să discerneţi ceea ce este 

pozitiv din semnalele pe care le primiţi. Dacă aveţi succes puteţi descoperi noi interese, ce pot 

include şi astrologia. 

 

06.07.2010 - Trecerea lui Venus în sextil cu Ascendentul 

din data de 06.07.2010 până în data de: 08.07.2010 

 

 Oamenii vă plac pentru că sunteţi maleabilă. Cu căldura şi farmecul dumneavoastră 

deschis puteţi atrage persoane pe care nu le-aţi mai întâlnit până acum. Din această cauză, nu 

este nevoie să petreceţi ziua singură. Poate că veţi investi mult efort pentru înfăţişarea 

dumneavoastră exterioară şi astăzi veţi fi mai atrăgătoare faţă de sexul opus. În orice caz, veţi 

fi în mijlocul oamenilor şi veţi face un pas important înainte. Bucuraţi-vă de această zi şi nu 

permiteţi obligaţiilor zilnice să vă supere. 

 

06.07.2010 -    Tranziţia lui Uranus în sextil cu Soarele 

din data de 06.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

 În această fază, veţi învăţa în primul rând să fiţi mai maleabilă. Dacă aveţi impresia că 

viaţa nu vă mai poate rezerva alte surprize, acest tranzit vă va convinge de contrariu. Având în 

vedere că acesta este un aspect menit să aducă armonie, experienţe pozitive neaşteptate vă vor 

determina să abandonaţi vechile obiceiuri şi metode şi să atingeţi o altă calitate a vieţii. Este 

posibil să vă faceţi noi prieteni sau chiar prietenii pe care îi aveţi să fie o sursă de inspiraţie 

care să vă facă să vă revizuiţi concepţia de viaţă. Puteţi fi destul de deschisă în privinţa 

schimbărilor şi puteţi adopta fără rezerve o transformare lăuntrică care să vă facă mai 

sociabilă, mai deschisă şi receptivă la anumite provocări. Aveţi acum ocazia să vă feriţi de 

regulamente lipsite de sens, fără a atrage întreaga societate şi fără a vă izola. Dezvoltarea 

personalităţii dumneavoastră va fi în centrul atenţiei atâta timp cât vă veţi scoate la iveală 

părţile dumneavoastră originale şi mai puţin formale. Chiar dacă este vizată libertatea 

dumneavoastră personală, nu intenţionaţi ca, în numele ei, să faceţi ravagii sau să acţionaţi pe 

la spatele celorlalţi. 

 

07.07.2010 -  

din data de 07.07.2010 până în data de: 08.07.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Mercur 

 

 Astăzi planeta Mercur intră în opoziţie cu poziţia lui Mercur de pe diagramă. Ziua va 

fi caracterizată de o comunicare intelectuală activă, deşi este posibil ca rezultatele să nu fie 

realiste. Ar putea lua naştere conflicte care să vă ajute să vă identificaţi unii rivali. Depuneţi 

efortul de a vă păstra nervii sub control, pentru că nervozitatea este o caracteristică a acestei 

tranziţii. Este important să aveţi grijă pe rând de toate lucrurile, decât să încercaţi să faceţi 

totul deodată. Altfel, relaţia va avea de suferit. Exprimaţi-vă clar, astfel încât oricine să vă 

înţeleagă, sau va trebui să faceţi faţă consecinţelor neînţelegerilor, care nu vor fi uşor de 

lămurit în această tranziţie. 
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07.07.2010 - Trecerea lui Venus în opoziţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 07.07.2010 până în data de: 09.07.2010 

 

 Dacă plănuiţi să vă redecoraţi apartamentul, acesta este timpul potrivit, pentru că vă 

doriţi să vă simţiţi confortabil acasă şi să vă bucuraţi de timpul pe care îl petreceţi cu familia 

sau prietenii apropiaţi. Pentru că puteţi crea un mediu plăcut, ar trebui să gătiţi ceva bun sau 

să invitaţi pe cineva în vizită. Nu vă va fi greu să vă exprimaţi sentimentele deschis şi să vă 

arătaţi afecţiunea. Singurele locuri în care vă simţiţi nesigură sunt cele deschise sau care sunt 

competitive. Concentraţi-vă asupra împrejurimilor şi faceţi-i pe oameni fericiţi. 

 

10.07.2010 -  

din data de 10.07.2010 până în data de: 11.07.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Soarele 

 

 Aşteptaţi-vă ca în această dimineaţă să aveţi de-a face cu o muncă de rutină pe care o 

urâţi, cum ar fi pregătirea balanţei financiare de trimestru, sau un inventar. Pentru că un pătrar 

prezintă o natură provocatoare, aveţi grijă să vă exprimaţi clar pentru a evita neînţelegerile. 

Înainte de a acţiona, ar fi mai eficient să luaţi în considerare punctele de vedere ale celorlalţi, 

pentru că sunteţi înclinată să fiţi subiectivă de această dată. Dacă nu renunţaţi la vederile 

dumneavoastră, aţi putea să vă treziţi izolată la sfârşitul acestei zile grele. 

 

12.07.2010 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Pluto 

din data de 12.07.2010 până în data de: 13.07.2010 

 

 Astăzi planeta comunicării, Mercur, va intra în sextil cu poziţia planetei Pluto din 

diagramă, care reprezintă forţa turbulentă. Comunicarea va dobândi o calitate intensă în 

timpul acestei tranziţii, şi nu va mai exista loc pentru discuţii superficiale. Astăzi problemele 

misterioase şi iluziile vor exercita atracţie asupra dumneavoastră, şi împreună cu alte persoane 

veţi găsi soluţii strălucite pentru acestea. Dacă descoperiţi că îi puteţi manipula pe ceilalţi, 

folosiţi acest lucru într-un mod responsabil şi reflectaţi asupra propriilor motivaţii pentru a fi 

sigură că nu servesc doar propriilor scopuri, ci iau în considerare şi nevoile celor de  lângă 

dumneavoastră. Pentru că procesele dumneavoastră cognitive operează la niveluri ce depăşesc 

suprafaţa, ar trebui să vă apropiaţi cu mai multă atenţie de aşa-numitele ştiinţe alternative, 

cum ar fi astrologia. 

 

13.07.2010 - Trecerea lui Mercur în triadă cu Neptun 

din data de 13.07.2010 până în data de: 14.07.2010 

 

 Astăzi alte persoane vor aprecia sensibilitatea dumneavoastră, în cazul în care reuşiţi 

să-i daţi expresia potrivită. Neptun susţine o formă mai înaltă de dragoste, în timp ce Mercur 

reprezintă conceptul comunicării, care va permite mai multă tandreţe în relaţiile cu prietenii. 

Există pericolul ca tendinţa lui Neptun de a crea iluzii să intre în joc şi să aducă influenţe 

negative. Este probabil să contribuie la înţelegerea intuitivă a anturajului dumneavoastră. 

Această tranziţie vă face predispusă spre visare în privinţa modului în care ar arăta o lume 

ideală. De aceea, este potrivit să reconsideraţi toate perspectivele care au fost produs al acestei 

tranziţii şi să vă asiguraţi că sunt conforme cu realitatea. Nu luaţi decizii importante astăzi. 

Acordaţi-vă o zi de meditaţie şi odihnă, pentru că nu va face rău nimănui. 
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13.07.2010 - Tranziţia lui Saturn în triadă cu Soarele 

din data de 13.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

 În această perioadă, veţi lucra cu mare uşurinţă, neîntâmpinând dificultăţi în a vă duce 

munca la bun sfârşit într-un mod ordonat. Acest lucru vă va da satisfacţii, pentru că vă place 

munca dumneavoastră şi pentru că îi puteţi vedea roadele. Stiţi exact ceea ce doriţi şi vă 

folosiţi abilităţile într-un mod eficient, ceea ce va aduce o promovare în cariera 

dumneavoastră. Chiar dacă rezultatele nu se arată imediat, nu renunţaţi prea uşor, fiindcă 

această tranziţie aduce cu sine putere şi perseverenţă. Restricţiile nu vă deranjează şi vă 

înţelegeţi bine şi cu şefii sau cu celelalte autorităţi, care ar trebui să fie satisfăcute de munca 

dumneavoastră şi să nu aibă motive de nemulţumire. Folosiţi această tranziţie pentru a vă 

îndeplini obligaţiile pe care le-aţi neglijat şi pentru a elabora nişte planuri concrete. Este 

timpul să puneţi bazele unor proiecte care să vă fie de folos în perioade de criză. Datorită 

faptului că Soarele este în tranziţie, puteţi să puneţi accentul pe dezvoltarea personalităţii şi, în 

acelaşi timp, pe explorarea capacităţilor dumneavoastră pentru atingerea nivelului maximum 

de realizare. „Exploatarea potenţialului” este o expresie folosită frecvent în acest context. 

 

15.07.2010 -  

din data de 15.07.2010 până în data de: 17.07.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Jupiter 

 

 Astăzi vă simţiţi foarte bine şi veţi vedea lumea optimista. Indiferent ce se întâmplă, 

astăzi va fi o zi bună. Ca în fiecare tranziţie care îl include pe Jupiter, lucrurile vor fi centrate 

pe expansiune. Probabil că pentru moment vă doriţi să faceţi ceva extraordinar şi visaţi la 

locuri exotice. Nu este neapărat nevoie să călătoriţi, un vis vă este de ajuns. De principiu, 

sunteţi binevoitoare şi generoasă, dar există pericolul de a deveni arogantă şi de a vă purta 

prea spontan pentru că sunteţi prea sigură pe sine. Chiar dacă vi se pare dificil este foarte 

important să acordaţi spaţiu celor de lângă dumneavoastră, căci altfel, veţi suporta 

consecinţele. 

 

15.07.2010 -  

din data de 15.07.2010 până în data de: 17.07.2010 

 

   Trecerea Soarelui în pătrar cu Uranus 

 

 Astăzi Soarele va intra în pătrar cu Uranus, planeta tuturor surprizelor. Astăzi stimulii 

dumneavoastră zilnici vor fi caracterizaţi de faptul ca nu sunt cei obişnuiţi. Pentru moment, 

puteţi experimenta faptul că există lucruri plăcute care se pot pierde în rutina de zi cu zi. 

Gândiţi-vă de două ori înainte de a refuza o invitaţie din partea unui prieten care vă roagă să 

faceţi ceva ce vi se pare neobişnuit. Dacă acceptaţi, această tranziţie îşi va îndeplini scopul, şi 

anume acela de a vă reaminti că există lucruri pozitive în viaţă care sunt neobişnuite. Dacă 

sunteţi convinsă că nu vă puteţi dezlipi de procedurile zilnice vă veţi simţi iritată. 

Flexibilitatea este moto-ul acestei tranziţii, iar dacă nu ţineţi cont de acest lucru s-ar putea 

ajunge la enervare. 
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16.07.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Neptun 

din data de 16.07.2010 până în data de: 18.07.2010 

 

 Această tranziţie va depinde foarte mult de poziţia planetei Neptun în diagramă şi de 

cât de ferm aveţi picioarele înfipte în pământ. Dacă este aşa, veţi trece de această zi fără 

pagube. Altfel, veţi avea parte de o zi cu multe momente neplăcute. Neptun reprezintă 

dragostea pură, altruistă pentru orice formă de creaţie, dar s-ar putea să exageraţi şi să vă 

înecaţi în propriile emoţii.  

 

 Dacă vi se pare dificil să acceptaţi realitatea şi să deveniţi independentă, acest lucru se 

va evidenţia mai ales în relaţia dumneavoastră. Poate că sunteţi foarte vulnerabilă şi aveţi o 

nevoie exagerată de a simţi armonie împrejurul dumneavoastră. Acest lucru ar putea să vă 

facă să aveţi pretenţia ca oamenii să fie atenţi la dumneavoastră, iar dacă nu se va întâmpla 

aşa veţi fi dezamăgită şi veţi începe o ceartă.  

 

 Aceasta va fi o tranziţie foarte emoţională. Modul în care o folosiţi depinde de 

dumneavoastră. 

 

16.07.2010 - Trecerea lui Marte în triadă cu Jupiter 

din data de 16.07.2010 până în data de: 20.07.2010 

 

 Sub această tranziţie veţi întâlni adesea relaţii norocoase. Acest lucru vă va ajuta să 

realizaţi scopurile personale. S-ar putea ajunge şi la o scurtă intensificare a activităţii 

dumneavoastră sexuale, lucru ce ar trebui să-i facă plăcere partenerului. 

 

 Aveţi multă încredere de sine pentru moment şi sunteţi conştientă de ceea ce aţi putea 

împlini. Începeţi un nou proiect şi încercaţi să-i motivaţi pe cei din jurul dumneavoastră. 

Bunul dumneavoastră exemplu vă va câştiga sprijinul celorlalţi, astfel încât nimeni nu vă va 

pune la îndoiala autoritatea. Cu bune intenţii şi generozitate, vă puteţi dedica unei cauze fără a 

lăsa deoparte interesele personale.  

 

 Acesta va fi un timp potrivit pentru a pleca într-o excursie care vă poate ajuta pe plan 

fizic. Ar trebui, de asemenea, să vă implicaţi în evenimentele sociale pentru că proiectaţi 

competenţă şi calificare profesională. Succesul financiar este cu siguranţă posibil. 

 

17.07.2010 -  

din data de 17.07.2010 până în data de: 19.07.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Mercur 

 

 Astăzi puteţi reacţiona negativ când vă întâlniţi cu oameni. Vă doriţi pe undeva să vă 

încredeţi în ceilalţi şi încercaţi să vă implicaţi în discuţii profunde. Probabil că nu vă puteţi 

vedea poziţia cu claritate, iar acest lucru îi poate nedumeri pe alţii. Vă va fi greu să vă 

concentraţi; ar fi mai bine să vă luaţi câteva ore pentru a vă odihni sau pentru a ieşi si a vă 

distra. Chiar dacă faptul că îi ascultaţi pe ceilalţi este punctul dumneavoastră forte trebuie să 

fiţi atentă pentru că aceasta este una din provocările acestei tranziţii. Comunicarea 

satisfăcătoare include arta de a vă distribui atenţia în mod egal faţă de oricine, pentru că astăzi 

veţi putea găsi interesant faptul că-i puteţi asculta pe ceilalţi. 
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18.07.2010 -  

din data de 18.07.2010 până în data de: 19.07.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în triadă cu Marte 

 

 Astăzi, planeta comunicării, Mercur, intră în triadă cu Marte în diagramă. Pe moment, 

sunteţi capabilă să vă descurcaţi cu munca intelectuală mai bine, pentru că aveţi grijă ca 

fiecare lucru să funcţioneze şi nu veţi permite competiţie. Chiar dacă produsul muncii 

dumneavoastră nu vă beneficiază în mod direct, acest lucru nu contează, pentru că doriţi să 

ţineţi cont de interesele altora. În prezent, v-aţi mărit capacitatea intelectuală şi calităţile de 

conducător, pe care sunteţi dispusă să le permiteţi altora să le folosească. Este posibil să vi se 

ceară să începeţi un nou proiect iar entuziasmul dumneavoastră ar putea da impresia că de-

abia aţi aşteptat această ocazie de a vă apuca de lucru. Nici o problemă nu este prea dificilă 

pentru dumneavoastră. Cu atitudinea dumneavoastră din prezent, pe care o puteţi menţine şi 

după această tranziţie, veţi lăsa o impresie de durată şefului dumneavoastră. 

 

18.07.2010 -  

din data de 18.07.2010 până în data de: 19.07.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în sextil cu Saturn 

 

 Această tranziţie vă oferă capacitatea de a recunoaşte ce se întâmplă în jurul 

dumneavoastră şi nu aprobaţi. Acest lucru ar putea corespunde unor evenimente care au de-a 

face cu prietenii dumneavoastră, sau care privesc situaţia generală. Totuşi atât cât va ţine 

această tranziţie. Nu veţi vedea lucrurile într-o lumină rea, nu vă veţi supăra pentru lucrurile 

în cazul cărora nu ajungeţi la un acord, ci veţi încerca cu calm să faceţi tot ce puteţi pentru a le 

schimba. Astăzi nu este nevoie să fiţi atât de precauta. Păstraţi-vă sub control tendinţa spre 

perfecţiune, pentru că ştiţi că nu sunteţi o super eroină şi nici nu veţi deveni una de-a lungul 

vieţii. Petreceţi ziua cu o persoană mai în vârstă, care v-ar putea ajuta să vedeţi legătura dintre 

lucruri cu mai multă claritate. Poate că vi se va cere sfatul. 

 

20.07.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Venus 

din data de 20.07.2010 până în data de: 22.07.2010 

 

 Bucuraţi-vă de această zi la maximum. Astăzi simţurile dumneavoastră sunt ascuţite 

atât pentru acţiuni fizice, cât şi pentru acţiuni artistice. Lăsaţi lucrurile să se întâmple cu calm, 

dar nu vă fie jenă să preluaţi iniţiativa. Scoateţi-vă partenerul la cină şi petreceţi o seară 

amuzantă împreună.  

 

 Pentru dumneavoastră doi nu este neapărat să fiţi singuri pentru a vă distra. Această 

perioadă este foarte potrivită pentru a vă distra la petreceri unde puteţi întâlni mulţi oameni. 

Poate că sunteţi nerăbdătoare să vă folosiţi din plin cartea de credit. Dacă nu este nici un 

pericol implicat, nu vă va ajuta decât să vă oferiţi plăceri simple. Chiar dacă acest tranzit 

poate determina relaţii, vă va lua mult timp până veţi începe o nouă relaţie serioasă. În orice 

caz, ar trebui să petreceţi ziua într-un mod plăcut; fiţi bună cu dumneavoastră sau lăsaţi pe 

altcineva să vă răsfeţe. Această tranziţie vă va stimula creativitatea pentru o perioadă scurtă de 

timp, astfel încât vă veţi putea înfrumuseţa anturajul. 
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20.07.2010 - Trecerea lui Marte în triadă cu Mercur 

din data de 20.07.2010 până în data de: 24.07.2010 

 

 În prezent, aveţi o aptitudine specială de a-i convinge pe ceilalţi asupra punctului 

dumneavoastră de vedere. Vă exprimaţi cu claritate şi sunteţi destul de sigură pe 

dumneavoastră. Crearea unei imagini pozitive nu ar trebui să reprezinte  o problemă. Prietenii 

dumneavoastră se bazează pe sprijinul pe care li-l oferiţi şi nu vi se împotrivesc atunci când 

trebuie să vă urmaţi şi propriul interes din când în când. Sub această tranziţie veţi înţelege mai 

bine alte puncte de vedere şi veţi găsi modalităţi de rezolvare diplomatică a conflictelor. 

 

 Încrederea în capacităţile dumneavoastră intelectuale vă va ajuta în discursuri sau în 

evenimente publice. Chiar şi negocierile de afaceri vă sunt favorabile. Folosiţi această 

perioadă pentru a vă continua educaţia sau pentru a avea grijă de munca dumneavoastră 

intelectuală şi astfel veţi fi capabilă să vă concentraţi pe perioade mai lungi de timp în 

perioada acestei tranziţii. 

 

20.07.2010 - Trecerea lui Jupiter în opoziţie cu Pluto 

din data de 20.07.2010 până în data de: 24.07.2010 

 

 În această perioadă, veţi fi cuprinsă de dorinţa de a schimba anumite aspecte sau chiar 

întreaga viaţă. Puteţi adopta o poziţie externă, devenind excentrică, dar veţi adopta o atitudine 

atât de detaşată, încât incapacitatea celorlalţi de a vă înţelege nu vă va afecta deloc. În orice 

caz, dacă nu sunteţi în armonie cu dumneavoastră înşivă şi cu mediul extern, Pluto vă va 

aminti într-un mod neplăcut faptul că mai sunt şi alţi oameni pe acest pământ. Principiul 

expansionist al lui Jupiter va face ca experienţele dumneavoastră să nu treacă neobservate. Nu 

vă supraestimaţi posibilităţile şi încercaţi să nu mai vedeţi totul în negru. Nu veţi găsi 

perfecţiune nicăieri şi nici dumneavoastră nu sunteţi o super-eroină. De aceea, va trebui să fiţi 

suficient de generoasă pentru a vă ierta câte o mică abatere uneori. Păstraţi-vă calmul şi 

încercaţi să vă exprimaţi sentimentele. 

 

22.07.2010 -  

din data de 22.07.2010 până în data de: 24.07.2010 

 

   Trecerea lui Mercur în conjuncţie cu Luna 

 

 Astăzi raţiunea se va întâlni  cu emoţiile, pentru că Mercur, ce reprezintă comunicarea 

şi intelectul, va intra în conjuncţie cu Luna, care reprezintă emoţiile. Logica nu-şi va găsi loc 

în viaţa dumneavoastră, pentru că preferaţi să răspundeţi emoţional. Gândirea obiectivă şi 

acţiunea nu vă vor fi la îndemână. Pentru că Luna vă ajută în general să vă înţelegeţi cu 

femeile, v-ar fi de folos să vorbiţi cu una dintre ele despre luptele dumneavoastră interioare. 

Mama dumneavoastră va fi o alegere înţeleaptă. 

 

22.07.2010 - Trecerea lui Marte în pătrar cu Ascendentul 

din data de 22.07.2010 până în data de: 25.07.2010 

 

 Sub această tranziţie puteţi rezolva conflictele cu cei care vă stau în drum. Dacă vă 

simţiţi frustrată nu îndreptaţi acest sentiment spre dumneavoastră pentru că nu vă va ajuta. 

Probabil că nu vă simţiţi destul de energică pentru a face faţă tuturor provocărilor cu care 

aveţi de-a face. Ar fi mai bine să faceţi ceva plăcut pentru o altă persoană şi să încercaţi să vă 

relaxaţi mai mult. Dacă aveţi conflicte cu partenerul veţi fi capabilă să vă clarificaţi poziţia, 
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dar nu să găsiţi o soluţie. Trebuie să fiţi conştientă de faptul că o atitudine arogantă nu vă va 

aduce prieteni. Retrageţi-vă, fiţi modestă şi luaţi sentimentele celorlalţi în considerare pentru 

că efectele negative ale acestei tranziţii nu vor fi simţite în acest fel. 

 

23.07.2010 -  

din data de 23.07.2010 până în data de: 25.07.2010 

 

   Trecerea Soarelui în opoziţie cu Soarele . 

 

 Cu şase luni înainte şi după ziua dumneavoastră, acest aspect apare în diagrama 

naşterii. Această opoziţie vorbeşte despre apogeul dumneavoastră în anul ce urmează şi de 

circumstanţele provocatoare de care veţi avea parte. Poate că vă veţi întâlni cu cineva care vă 

va face să vă îndoiţi asupra dezvoltării dumneavoastră din anul trecut. Dacă ştiţi ce faceţi veţi 

fi capabilă să vă exprimaţi, dacă nu, veţi ajunge la crize minore în care va trebui să vedeţi 

dacă ambiţiile şi comportamentul dumneavoastră pot face faţă unei provocări serioase. 

 

23.07.2010 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Uranus 

din data de 23.07.2010 până în data de: 24.07.2010 

 

 Astăzi planeta Mercur, care susţine comunicarea, va intra în sextil cu Uranus, planeta 

responsabilă pentru schimbările bruşte din viaţa dumneavoastră. Brainstorming-ul este parte a 

acestei tranziţii şi ar putea provoca unele turbulenţe. Contactele cu ceilalţi pot fi foarte 

stimulente. Sunteţi de asemenea interesată să vă faceţi noi cunoştinţe. Astăzi mintea 

dumneavoastră va lucra foarte repede dacă alegeţi să rămâneţi flexibilă şi imaginativă. 

Intuitiv, filtraţi semnalele folositoare de cele pe care le primiţi astăzi. Dacă aveţi succes, puteţi 

descoperi noi domenii de interes, ce pot include şi astrologia. 

 

23.07.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Marte 

din data de 23.07.2010 până în data de: 25.07.2010 

 

 Această tranziţie are un accent fizic. Conform preferinţelor dumneavoastră sexuale, 

veţi simţi un puternic interes faţă de activităţile erotice. Oricum, acest aspect este încărcat de 

tensiuni ce pot provoca probleme cu partenerul, iar acestea s-ar putea face simţite pe plan 

sexual. Acest lucru nu trebuie să fie aşa de grav, dacă implică eliberarea energiilor sexuale. 

Dacă relaţia fizică este folosită doar pentru a-l răni pe celălalt, nu mai merită să fie pusă în 

mişcare, pentru că va conduce la despărţire.  

 

 În această tranziţie, este important să găsiţi echilibrul între energia delicată a lui Venus 

şi cea vehementă a lui Marte. Dacă reuşiţi acest lucru, veţi fi fericiţi în ciuda oricărui lucru şi 

vă veţi respecta unul pe celălalt. 

 

23.07.2010 - Trecerea lui Venus în pătrar cu Saturn 

din data de 23.07.2010 până în data de: 25.07.2010 

 

 Astăzi Venus va intra în pătrar cu Saturn, planeta responsabilităţii, raţiunii şi limitelor, 

lucru ce nu va aduce armonie. Puteţi doar să speraţi că ziua va trece repede, deşi planeta 

blândă Venus nu va permite un aspect cu obositorul Saturn fără nici un motiv. Vă îngrijoraţi 

asupra relaţiilor dumneavoastră, unii oameni ar putea interpreta răceala sau distanţa 

dumneavoastră ca un semn de respingere. Dacă veţi avea parte de o depresie, veţi putea trece 

de această stare şi vă veţi simţi bine. Oferiţi-vă ceva special, chiar dacă nu staţi bine cu banii. 
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Organizaţi o reuniune de familie şi petreceţi ziua cu părinţii sau cu persoanele mai în vârstă 

din familie. Probabil că astăzi veţi avea dispoziţia de a asculta pe cineva care are mai multă 

experienţă. 

 

24.07.2010 - Trecerea lui Jupiter în opoziţie cu Pluto 

din data de 24.07.2010 până în data de: 29.07.2010 

 

 În această perioadă, veţi fi cuprinsă de dorinţa de a schimba anumite aspecte sau chiar 

întreaga viaţă. Puteţi adopta o poziţie externă, devenind excentrică, dar veţi adopta o atitudine 

atât de detaşată, încât incapacitatea celorlalţi de a vă înţelege nu vă va afecta deloc. În orice 

caz, dacă nu sunteţi în armonie cu dumneavoastră înşivă şi cu mediul extern, Pluto vă va 

aminti într-un mod neplăcut faptul că mai sunt şi alţi oameni pe acest pământ. Principiul 

expansionist al lui Jupiter va face ca experienţele dumneavoastră să nu treacă neobservate. Nu 

vă supraestimaţi posibilităţile şi încercaţi să nu mai vedeţi totul în negru. Nu veţi găsi 

perfecţiune nicăieri şi nici dumneavoastră nu sunteţi o super-eroină. De aceea, va trebui să fiţi 

suficient de generoasă pentru a vă ierta câte o mică abatere uneori. Păstraţi-vă calmul şi 

încercaţi să vă exprimaţi sentimentele. 

 

25.07.2010 - Trecerea lui Mercur în sextil cu Ascendentul 

din data de 25.07.2010 până în data de: 26.07.2010 

 

 Astăzi nu vă doriţi nimic mai mult decât ceea ce puteţi obţine. Oriunde veţi merge veţi 

fi bine înţeleasă şi veţi fi capabilă să asimilaţi informaţiile rapid. Pentru moment sunteţi 

nerăbdătoare să faceţi lucruri şi acceptaţi multe invitaţii. Deşi acesta nu este probabil un 

aspect de importanţă fundamentală, îi puteţi atrage pe ceilalţi în conversaţii interesante. Astăzi 

este o zi bună pentru a avea grijă de hârtii, pentru că este posibil să fi neglijat acest aspect. 

 

25.07.2010 - Trecerea lui Mercur în opoziţie cu Mijlocul Cerului 

din data de 25.07.2010 până în data de: 27.07.2010 

 

 Astăzi vă veţi îngrijora foarte mult, deşi nu vă implicaţi anturajul. În orice caz, sunteţi 

preocupată de familia dumneavoastră şi de situaţia de acasă. Sobrietatea are avantajul de a vă 

face buna în analizarea situaţiilor şi vă poate ajuta să găsiţi răspunsurile la anumite întrebări. 

Este posibil ca grija dumneavoastră să fie îndreptată spre chestiuni private sau asupra 

reorganizării gospodăriei dumneavoastră. Această perioadă de timp vă poate ajuta să ajungeţi 

la un consens cu dumneavoastră, să vă reexaminaţi poziţia şi să vă restabiliţi scopurile. Poate 

că o discuţie cu părinţii v-ar putea motiva. 

 

27.07.2010 -  

din data de 27.07.2010 până în data de: 29.07.2010 

 

   Trecerea Soarelui în sextil cu Pluto 

 

 Această tranziţie vă va permite să trăi foarte intens. Soarele care reprezintă voinţa şi 

energia, se va întâlni cu Pluto, planeta revoluţiilor şi a schimbărilor. Aceasta este o tranziţie 

scurtă ce vă va permite să vă influenţaţi anturajul. Influenţa dumneavoastră pozitivă vă va 

permite să conştientizaţi cât este de important să vă păstraţi puterile sub control. Ar fi în 

avantajul dumneavoastră să vă relaxati corpul şi mintea şi aţi putea merge la saună. Aceasta 

vă va reîmprospăta puterile, iar moleşeala plăcută de după vă va cufunda într-un somn 

regenerator din care vă veţi trezi plină de viaţa. 
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30.07.2010 - Trecerea Soarelui în triadă cu Neptun 

din data de 30.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

 Astăzi, Soarele va intra în triadă cu planeta Neptun şi veţi simţi dorinţa de a face faţă 

problemelor şi grijilor oamenilor. Dacă sunteţi capabilă să păstraţi sub control temperamentul 

lui Neptun, nu veţi simţi nevoia de a vă refugia în visuri. Pentru că triada este un aspect care 

favorizează circumstanţele plăcute, gândiţi-vă la ce aţi putea face astăzi. Chiar dacă nu este 

nevoie să câştigaţi cele şase numere de la loterie, veţi putea fi de folos celorlalţi. Această 

constelaţie vă va păstra tendinţa spre egoism sub control. În timpul zilei ar trebui să primiţi 

destule ocazii de depozitare a unei karme pozitive. În plus, constituţia dumneavoastră vă poate 

îndemna să cercetaţi un domeniu, cum ar fi astrologia. 

 

 

30.07.2010 - Trecerea lui Marte în triadă cu Soarele 

din data de 30.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

 În timpul acestei tranziţii, aveţi o energie de necrezut şi aveţi sentimentul că sunteţi 

capabilă să faceţi orice. Nu ar trebui să vă fie greu să vă exprimaţi, sau cel puţin să evitaţi să 

fiţi exploatată sau dominată. Pentru că nu daţi frâu liber energiilor dumneavoastră pe seama 

altora, nu ar trebui să existe nici un fel de probleme în cadrul grupului dumneavoastră. Prin 

cooperarea, energia şi bucuria pe care le aduceţi la lucru, puteţi servi drept exemplu pentru 

colegii dumneavoastră. Aveţi potenţialul de a vă ocupa de proiectele pe care vi le doreaţi de 

mult timp. Atunci veţi fi cu totul în spatele activităţilor dumneavoastră.  

 

 Chiar dacă puteţi îndeplini lucruri uimitoare şi vă bucuraţi de munca fizică, trebuie să 

vă administraţi energia şi să aveţi grijă să nu vă suprasolicitaţi. Dacă nu aţi avut nici o 

provocare pe măsură, implicaţi-vă într-un sport pentru a vă elibera de excesul de energie. 

 

 

31.07.2010 - Trecerea lui Venus în triadă cu Jupiter 

din data de 31.07.2010 până în data de: 01.08.2010 

 

 Această zi va rămâne în memoria dumneavoastră pentru mult timp. Venus va intra 

într-o triadă armonioasă cu poziţia lui Jupiter din diagramă. Jupiter este responsabil de 

evenimentele plăcute, printre alte lucruri. Chiar dacă vă asumaţi mai multe lucruri decât puteţi 

duce, nu vă privaţi de plăcerile vieţii. Astăzi vă simţiţi foarte bine, iar oamenii din jurul 

dumneavoastră îşi vor face o părere bună despre dumneavoastră.  Relaţiile vor aduce întâlniri 

minunate, caracterizate de căldură şi sensibilitate reciprocă. Chiar şi în viaţa profesională, veţi 

avea succes.  

 

 Astăzi veţi întâlni oameni care vă vor fi importanţi mai târziu. Aceasta include relaţii 

romantice, aşa că fiţi pregătită. Aceasta va fi o zi plăcută, în care vă veţi bucura de tot felul de 

activităţi plăcute, şi veţi fi răsfăţată. 

 


