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Prolog 

 

 Bine aţi venit în fascinanta lume a astrologiei. Analiza compatibilităţii cuplului 

vă permite să urmăriţi energiile care au influenţat relaţia dumneavoastră mai intens şi 

să aflaţi ce aspecte sunt comune şi care sunt punctele divergente. 

 

 

   Ce este sinastrul?  

 

 În forma în care sunt prezentate relaţiile aici, două diagrame vor fi comparate 

între ele prin forma pe care o prezintă , cum ar fi Luna (el) şi Soarele (ea).  

 

 O scurtă interpretare a acestor aspecte va fi inclusă, dar va fi sarcina 

dumneavoastră să le interpretaţi, ceea ce nu va fi deloc uşor. Dar, probabil că deja ştiţi 

cât de dificile şi contradictorii sunt comportamentele într-o relaţie.  

 

 Pentru a rezuma, trebuie spus că sinastrul poate fi folositor uneori, dar deciziile 

cu privire la începerea sau terminarea unei relaţii trebuie să se bazeze pe compararea 

horoscoapelor. O relaţie care are probleme nu este neapărat una nereuşită, la fel cum o 

relaţie fără probleme nu este una reuşită. Din acest motiv, această interpretare vă poate 

ajuta să recunoaşteţi potenţialul latent, dar şi posibilele obstacole. 

 

 

 

   Mercur (el) în triadă cu Mercur (ea) 

 

 Ar trebui să vă înţelegeţi foarte bine unul cu celălalt, pentru că nu vă va fi greu 

să urmăriţi gândurile partenerului, folosindu-vă de logică. Amândoi gândiţi într-un 

mod asemănător şi puteţi da naştere multor idei bune împreună. Ar trebui să găsiţi un 

scop creativ, pentru că amândoi sunteţi foarte înţelegători şi vă puteţi încuraja unul pe 

celălalt spre cele mai înalte realizări. 

 

 

 

   Mercur (el) în triadă cu Venus (ea) 

 

 Ar trebui să iniţiaţi un scop creativ, pentru că acesta v-ar da ocazia să 

comunicaţi la un alt nivel. Nu vă va fi greu să găsiţi un mod de  pătrunde în gândurile 

partenerului, pentru că nevoia dumneavoastră de armonie este compatibilă cu modul 

lui de gândire. Sunteţi convinsă că el este atent faţă de nevoile dumneavoastră şi aveţi 

destulă încredere pentru a vă deschide faţă de el. Probabil că îl veţi inspira să intre în 

contact cu  lumea frumuseţii, cel puţin în sens spiritual. Între dumneavoastră va exista 

o relaţie iubitoare, care va fi menţinută de interesele comune pe care le aveţi. 
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   Mercur (el) în triadă cu Jupiter (ea) 

 

 Aceasta este o combinaţie excelentă, pentru că gândirea lui practică este în 

armonie cu modul ei de a vedea lucrurile. Ea îl poate face să vadă evenimentele ce au 

loc în jurul lui cu mai multă obiectivitate şi să le înţeleagă ca şi parte a unui context 

mai larg, în timp ce el îi va forma ochiul pentru detalii şi se va asigura ca ei să nu-i 

scape nimic. Amândoi veţi vedea lucruri pe care nu le-aţi fi observat în lipsa celuilalt. 

Probabil că ea îl va aduce în contact cu aspectele concrete ale vieţii, în timp ce va face 

ca orizontul lui cultural  să includă întrebări filosofice şi religioase. Ea ştie că se poate 

baza pe el când trebuie ca ideile să fie puse în practică, dar şi când este nevoie ca 

problemele zilnice să fie rezolvate. 

 

 

 

   Mercur (el) în conjuncţie cu Uranus (ea) 

 

 Partenera va avea un efect stimulant asupra intelectului partenerului. Un schimb 

intens de idei se va dezvolta, care va fi productiv, pentru că sunt create continuu noi 

idei. Ea nu se limitează în nici un domeniu şi este interesată de tot ce este nou. Acest 

lucru îl impresionează şi îl îndeamnă să atingă cele mai înalte realizări. Poate că 

purtarea ei impulsivă va provoca învălmăşeală, dar nu va fi niciodată  plictisitoare. În 

această relaţie, amândoi partenerii vor avea ocazia să-şi extindă orizontul cultural, prin 

îmbrăţişarea de noi idei. 

 

 

 

   Mercur (el) în sextil cu Neptun (ea) 

 

 Logica partenerului va fi în armonie cu imaginaţia partenerei. Datorită ei el va 

veni cu multe idei noi, pentru că îşi va asuma riscul de a devia de la cursul prescris şi 

va avea mai multă încredere în intuiţia lui. El o va ajuta să înfrunte problemele de zi cu 

zi, iar acest lucru îi va da partenerei ocazia să înveţe multe lucruri noi şi să vadă lumea 

mai realist. Acest aspect poate aduce avantaje pentru amândoi: ea îşi va antrena logica 

şi capacităţile mintale, în timp ce el va avea o minte mai deschisă şi va judeca situaţiile 

după mai multe criterii. 

 

 

 

   Mercur (el) în conjuncţie cu Pluto (ea) 

 

 Probabil că partenerul va da naştere multor schimbări în modul lui de a gândi. 

Relaţia îl va obliga să se gândească la lucrurile care o interesează pe ea, deşi sunt total 

noi pentru el. Poate că ea îl va aduce într-o asemenea stare de confuzie, încât el va 

dezvolta un mod cu totul nou de gândire. Ar putea motiva şi schimbări cu privire la 

relaţia sexuală şi îl va conduce spre un mod mai liber şi mai tolerant de abordare a 
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acestui subiect. Probabil că ea va avea o voinţă mai puternică decât a lui, lucru ce nu 

va fi decât de ajutor relaţiei. 

 

 

 

   Venus (el) în opoziţie cu Saturn (ea) 

 

 În acest aspect, partenerul va face tot posibilul ca dumneavoastră să vă simţiţi 

vinovată, numai pentru că nu vă puteţi ridica la înălţimea aşteptărilor lui despre ideea 

de responsabilitate într-o relaţie. Uneori, veţi simţi că sunteţi mai slaba decât el; în plus 

hotărârea şi răceala lui vă pot îndepărta. Pe de altă parte, el va simţi deseori că trebuie 

să gândească şi să acţioneze pentru două persoane. Pentru a putea fi fericiţi în această 

relaţie trebuie ca amândoi să simţiţi unul cu celălalt pentru a afla cât de multă dedicare 

este la mijloc şi cât de dispuşi sunteţi să vă sacrificaţi. 

 

 

 

   Marte (el) în sextil cu Marte (ea) 

 

 Energiile dumneavoastră se armonizează şi deţineţi controlul asupra vieţii 

dumneavoastră într-un mod similar. Vă veţi da unul celuilalt putere şi curaj, nici unul 

nu va fi mai puternic sau mai slab decât celalalt. Vreţi sa va dezvoltaţi si va căutaţi 

norocul în mod independent. Ar fi foarte bine dacă v-aţi putea îndrepta energiile spre 

un scop comun. Pericolul unei competiţii este minim. Această relaţie poate reprezenta 

pentru amândoi ocazia de a creşte. Din moment ce nici unul nu va ezita să ia iniţiativa 

ori de câte ori este necesar, relaţia va dura multă vreme. 

 

 

 

   Jupiter (el) în sextil cu Luna (ea) 

 

 În acest aspect, bărbatul îi va oferi partenerei impulsuri stimulante. El îi va 

permite să-si exprime sentimentele în orice formă. De asemenea, îşi va dori să o 

protejeze, dar va avea în permanenţă în vedere limitele acestei protecţii. Ar fi mai 

potrivit să o ajute să descopere modul în care se poate ajuta singură. Trebuie să existe 

un înţeles al acestei relaţii, iar descoperirea lui va influenţa durata ei. Combinaţia 

dintre lumea ei emoţională şi tendinţele lui expansioniste ar trebui să conducă la o 

atmosfera liniştită. 

 

 

 

   Jupiter (el) în pătrar cu Neptun (ea) 

 

 Dacă nu depuneţi efortul de a fi deschisa faţă de partener şi de a manifesta 

toleranţă, s-ar putea ivi probleme. El ar putea avea tendinţa de a vedea toate visurile şi 

fanteziile ei ca pe un sistem care îi restrânge creativitatea. Acest lucru ar putea provoca 
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confuzie, în aşa fel încât nici unul nu va mai şti de ce a început această relaţie şi 

încotro se îndreaptă. Poate că el se autoîndreptăţeşte şi nu este dispus să ia în serios 

personalitatea partenerei. Ea se simte limitată, dar nu şti ce să facă, pentru că de obicei, 

încearcă să evite conflictele deschise. Sansele de reuşită ale acestei relaţii depind de 

bunăvoinţa pe care partenerii o au de a ajunge la un compromis. 

 

 

 

   Saturn (el) în pătrar cu Mercur (ea) 

 

 Cel mai probabil este că vă simţiţi limitată de partener pentru că acesta nu vă 

poate înţelege libertatea de voinţă şi cea intelectuală. El poate să adere la norme 

morale pe care dumneavoastră le consideraţi depăşite.  Siguranţa lui este dominare 

pentru dumneavoastră. De asemenea, el nu va fi receptiv la ideile dumneavoastră 

pentru că vede întâi riscurile şi consecinţele negative ale acţiunilor dumneavoastră. Pe 

de altă parte, lui îi va fi greu să înţeleagă cum vă simţiţi, pentru că lucrurile de care 

dumneavoastră sunteţi convinsă nu au nici o bază raţională pentru el. S-ar putea să vă 

fie greu să rezolvaţi această problemă, dar singurul mod în care o puteţi aborda este 

prin discuţii deschise şi multă sensibilitate. 

 

 

 

   Saturn (el) în pătrar cu Venus (ea) 

 

 Acesta este un aspect dificil pentru că partenerul dumneavoastră va avea 

tendinţa de a domina şi de a vă limita. Este dispus să-şi asume responsabilităţi în locul 

dumneavoastră, dar aşteaptă să fie respectat pentru acest lucru. Chiar dacă ştiţi că vă 

puteţi baza pe el şi apreciaţi acest lucru, sunteţi deseori nemulţumită de situaţie. El vă 

va îngreuna dorinţa de a-l destinde, deşi acest lucru i-ar da mai multă încredere de 

sine. Acesta este motivul pentru care relaţiei îi lipseşte spontaneitatea. Ceea ce vă 

doriţi cu adevărat este afecţiune sinceră, dar ceea ce veţi obţine la final este siguranţă. 

Partenerul trebuie să conştientizeze faptul că nu mai sunteţi copil şi că vă puteţi asuma 

propriile responsabilităţi. Odată ce s-a lămurit acest  lucru, relaţia va fi mai fericită. 

 

 

 

   Pluto (el) în triadă cu Jupiter (ea) 

 

 Acesta este un aspect plăcut, care va crea atât bunăvoinţă, cât şi adâncime în 

relaţia dumneavoastră. Amândoi vă puteţi dezvolta şi învăţa unul de la celălalt. Veţi fi 

confruntata cu speranţă şi libertate intelectuală, făcându-l pe partener să descopere 

ciclurile vieţii. El va fi foarte impresionat de puterea dumneavoastră, care îi va inspira 

gândurile şi chiar îl va transforma. Pe de altă parte, relaţia vă poate ajuta să treceţi de 

dezamăgiri şi să vă găsiţi locul în comunitate. Când faceţi schimb de idei, acesta nu va 

niciodată superficial şi vă veţi lua unul pe celălalt în serios. Se poate dezvolta o relaţie 

de lungă durată, pentru că nici unuia nu-i este frică că l-ar putea pierde pe celălalt. 
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   Interpretarea harţii de compatibilitate 

 

 Bun venit la interpretarea harţii dumneavoastră de compatibilitate. În paginile 

ce vor urma, va fi descrisă relaţia dumneavoastră cu o anumită persoană. Dacă sunteţi 

interesată, dar încă nu sunteţi familiarizată cu aceste metode de analiză prin asociere, 

iată în cele ce urmează o scurtă introducere. În contrast cu vechea metodă Synastry, 

principiul Combinaţiei şi Unirii constă în a lua două horoscopuri individuale şi a crea o 

bază pentru o singură şi nouă interpretare. Calcularea Combinaţiei se face prin găsirea 

unor puncte de mijloc între aceleaşi planete în harta naşterii a doi oameni, ca de 

exemplu punctul comun dintre Soarele EI si al LUI. Ascendenţii se calculează în 

acelaşi mod. În teorie, cele două puncte ar trebui să aibă direcţie opusă, deoarece 

calculele sunt bazate pe un cerc, Zodiacul. Toate punctele relevante sunt determinate 

de o estimare vizuală a celei mai scurte distanţe dintre planete. Toate aceste puncte de 

energie sunt puternice şi de aceea au o expresie intensă.  

 

 Calcularea hărţii Combinaţie este oarecum diferită. Se iau în calcul datele de 

naştere şi poziţia geografică a locului naşterii, şi se găsesc mijloacele geografice ca şi 

data exactă de naştere şi se folosesc acestea pentru a alcătui o hartă a Combinaţiei.  

 

 Această metodă de calcul al energiilor dintre cei doi oameni a devenit populară 

prin astrologi. Principalul este să iei în calcul mai întâi faptul că indivizii 

interacţionează cu alte persoane necunoscute, de multe ori arată un comportament de 

care ei încă nu sunt conştienţi, sau pe care nu l-au avut într-o altă relaţie. 

 

 Fiecare relaţie dezvoltă propria ei dinamică şi deci ar trebui să aibă propriul ei 

horoscop. Ţineţi minte acest lucru de câte ori observaţi o deviere de la horoscopul 

naşterii. Dacă noul parteneriat duce la un nou comportament şi la noi trăsături ale 

personalităţii, ar trebui văzut ca o contribuţie la dezvoltarea caracterului 

dumneavoastră. În accepţiunea noastră, acesta este încă un caz în care oamenii sunt 

încurajaţi să îşi admită slăbiciunile. 

 

 În principal, ceea ce urmează este mai degrabă o interpretare a relaţiilor 

romantice între dumneavoastră şi o altă persoană, dar şi a relaţiilor de afaceri. Prin 

aceasta, principiul Combinaţie/ Unire poate fi transferat spre orice fel de contact uman, 

indiferent de cât sunt de diferite. Dacă vă ocupaţi de astrologie de o perioadă lungă de 

vreme, experienţa vă va fi folositoare deoarece, în principal, o interpretare a hărţilor 

Combinaţie /Unire nu este diferită de o interpretare a unei hărţi a naşterii. După cum a 

fost deja stabilit, provocarea este să vii cu cercetări noi şi originale, acesta este cel mai 

productiv mod de a face astrologie. 

 

 Să sperăm că acum sunteţi suficient de curioasă pentru a vă îndrepta atenţia spre 

paginile ce urmează, şi totuşi să fiţi şi critică. Vă dorim intuiţie cât mai roditoare! 
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Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia Soarelui 

 

 Poziţia Soarelui este deosebit de importantă pentru interpretarea hărţilor 

Combinaţie/Unire. Servesc la identificarea caracterului de bază al relaţiei şi determină 

felul energiei care domină, cât şi zonele vieţii care sunt influenţate de aceste energii. 

Poziţia Soarelui descrie calitatea relaţiei, vizibilă din afară şi dinamismul produs de 

unirea a doi oameni. Acesta îl face un simbol definitoriu a ceea ce sunteţi amândoi.  

 

 Dacă Soarele primeşte aspecte provocatoare, este o indicaţie a faptului că relaţia 

voastră are ceva probleme cu care aveţi de-a face, şi care vor cere eforturi speciale şi 

compromisuri, dacă doriţi să ajungeţi la o relaţie satisfăcătoare. Aspectele armonioase 

indică un scop comun, bazat pe împărtăşirea convingerilor. Aceasta ar putea preveni 

apariţia conflictelor sau a rezolvării rapide a celor care apar.  

 

 Deoarece Soarele reprezintă capacitatea de exprimare, în harta naşterii, poziţia 

dumneavoastră în Combinaţie/ Unire va demonstra abilitatea dumneavoastră de a vă 

dezvolta independenţa faţă de celălalt sau să suprimaţi aspectele personalităţii 

dumneavoastră care vă vor face să fiţi dezamăgită. 

 

 

 

   Soarele în Casa a zecea 

 

 Relaţia dumneavoastră face o impresie extrem de stabilă pentru ceilalţi, vreţi să 

simţiţi că întotdeauna puteţi avea încredere în partener. Probabil amândoi ştiţi exact ce 

aşteptaţi de la relaţie şi aveţi foarte multă înţelegere faţă de celălalt. Sunteţi conştientă 

de responsabilităţile faţă de partener şi nu veţi dezaproba niciodată nevoile sale. Cu 

alte cuvinte, hotărâţi amândoi să aveţi o relaţie matură şi rezonabilă, deşi ar putea fi 

mai spontană. Posibil ca relaţia să fi început ca o avansare pe scara socială şi aţi 

acceptat aşa cum este. În loc să reacţionaţi din impuls, fiecare mişcare este orientată 

spre un scop, şi totul este foarte bine organizat. Este probabil să suportaţi fiecare 

cariera celuilalt şi să sfârşiţi prin a fi un cuplu model.  

 

 Această constelaţie este în mod special potrivită pentru relaţiile de afaceri, 

deoarece îi trataţi pe toţi corect, iar mai târziu sărbătoriţi împreună câteva victorii. 

Împărţiţi o masă şi un pat, ceea ce confirmă ambiţiile fiecăruia. Sunteţi sigură de 

loialitatea partenerului. Dar nu faceţi greşeala de a arunca cu conflicte în loc să jucaţi 

rolul cuplului fericit, în faţa celorlalţi, deoarece atmosfera va deveni repede de gheaţă. 

 

 

 

   Soarele în conjuncţie cu Marte 

 

 Sunteţi un cuplu foarte dinamic şi consideraţi că relaţia dumneavoastră vă aduce 

multă energie, odată ce deveniţi cu adevărat interesată de ceva. Împreună puteţi 

dobândi tot ce vă propuneţi, pentru că nu vă uniţi cu bucurie forţele, dar vă înmulţiţi 
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abilităţile. Oricine vi se opune va avea nevoie de multe idei originale şi destulă energie 

pentru a le folosi; totuşi farmecul dumneavoastră vă împiedică să vă faceţi duşmani. 

Vă sprijiniţi unul pe celălalt şi vă clădiţi reciproc încrederea în sine, fără ca vreunul să-

l domine pe celălalt, motiv pentru care munca în echipă ar trebui să aibă rezultate 

foarte bune.  

 

 Căutaţi să faceţi ceva care să vă motiveze, pentru a evita ca plictiseala să dea 

naştere unor certuri pe teme mărunte. Cu potenţialul dumneavoastră de energie, trebuie 

să vă gândiţi la tot ce trebuie să faceţi, pentru că odată ce sunteţi convinsă de o idee, 

puteţi provoca şi mult rău. Cu temperamentul dumneavoastră, conflictele pot fi evitate, 

dar încercaţi să nu depăşiţi anumite limite. V-ar prinde bine să faceţi puţin exerciţiu 

fizic, care poate fi şi activitate sexuală practicată până la epuizare. 

 

 

 

   Soarele în sextil cu Saturn 

 

 În relaţia dumneavoastră, vă puteţi baza unul pe celălalt. Acest sentiment de 

stabilitate şi continuitate este important pentru amândoi şi probabil că faceţi tot ce 

puteţi pentru a nu-l dezamăgi pe celălalt şi pentru a-i fi aproape. Vreţi să construiţi o 

bază mai solidă decât a altor cupluri, dar trebuie să fiţi atentă să nu vă raţionalizaţi 

relaţia într-o măsură prea mare, îndepărtând spontaneitatea. Pentru că acesta este un 

aspect armonios, nu se vor ivi probleme mari, în afara unei seriozităţi care ar putea sta 

în calea dezvoltării dumneavoastră ca şi cuplu. Cel mai bun lucru pe care îl puteţi face 

este să vă destindeţi puţin, să treceţi peste scepticism şi să permiteţi ca noi domenii de 

interes să vă capteze interesul cât mai des cu putinţă.  

 

 De asemenea, este important să-i lăsaţi spaţiu partenerului pentru a trăi noi 

experienţe. Aveţi încredere că nu va acţiona contrar voinţei dumneavoastră, din cauza 

unui sentiment profund de responsabilitate. Sarcinile profesionale ar trebui să fie 

însoţite de succes, atât timp cât sunt îndeplinite în sectorul tradiţional sau conservator. 

 

 

 

   Soarele în opoziţie cu Neptun 

 

 Probabil că amândoi refuzaţi cunoaşterea celuilalt ca persoana care într-adevăr 

există, preferând să-l idealizaţi decât să vă confruntaţi slăbiciunile şi adevăratul 

caracter al relaţiei. Aţi putea crede că nu vă puteţi înţelege fără celălalt şi sunteţi 

dependentă de ajutorul lui în toate situaţiile. Această constelaţie determină o dorinţă de 

sacrificiu, dar cel căruia îi este destinat este obligat să plătească cu recunoştinţă eternă 

şi cu grijă iubitoare. Probabil că v-aţi asumat roluri inegale până acolo încât nu vreţi să 

schimbaţi nimic în relaţia dumneavoastră, iar apoi, într-o zi, veţi fi obligată să trăiţi cu 

gânduri neplăcute.  
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 Gândiţi-vă o clipă cât efort investeşte fiecare din dumneavoastră în relaţie şi cu 

ce fel de motivaţie. Reuşita pe termen lung vine numai dintr-o relaţie în care a da şi a 

primi sunt bine echilibrate şi în care fiecare are ocazia de a se maturiza, fără a pune 

responsabilitatea pentru fericirea lui pe umerii celuilalt. Pe termen lung, nici unul 

dintre dumneavoastră nu ar putea suporta această responsabilitate. 

 

 

 

Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia Lunii 

 

 Poziţia Lunii în hărţile Combinaţie/Unire este deosebit de semnificantă, 

deoarece vorbeşte despre starea emoţională. Dacă Luna primeşte aspecte armonioase 

vă veţi înţelege şi poate veţi simţi că îl cunoaşteţi de multă vreme pe partenerul 

dumneavoastră. Pentru că Luna simbolizează trecutul. Nu aveţi nevoie de multe 

cuvinte pentru a vă  înţelege, iar apropierea, înţelegerea, căldura şi încrederea se vor 

dezvolta rapid. 

 

 Dacă Luna are aspecte provocatoare sau este într-o Casă favorabilă, s-ar putea 

să vă fie mai dificil să discutaţi despre sentimentele dumneavoastră. S-ar putea chiar să 

aveţi senzaţia că ceva nu merge cum trebuie în relaţia dumneavoastră, şi nu puteţi 

ajunge la rădăcina problemei. Poziţia Casei vă va spune de asemenea ce zonă a vieţii 

are cele mai mari conflicte emoţionale, în timp ce aspectele Lunii vă spun despre 

calitatea emoţiilor în relaţiile dumneavoastră şi cum afectează ceilalţi factori. 

 

 

 

   Luna în Casa a opta 

 

 În această relaţie, sentimentele dumneavoastră reciproce vor fi zguduite 

probabil cu regularitate. Când rezolvaţi aceste conflicte, veţi avea oportunitatea să 

deveniţi conştientă nu numai de motivaţiile şi emoţiile ascunse cât şi de cele ale 

partenerului. Se poate să fiţi implicată într-o relaţie pasională, care vă va ţine în 

tensiune atât de mare încât nu veţi recunoaşte nici cele mai evidente legături. Deoarece 

sunteţi nemulţumită de superficialitate, încercaţi constant să vă afundaţi în lumea 

interioară a partenerului pentru a o înţelege mult mai bine. Nu vă temeţi de loc dacă vă 

confruntaţi cu sentimente neplăcute sau dacă graba devine obositoare şi vă seacă de 

energie. În final, ori vă veţi distruge şi veţi profita de slăbiciunile partenerului, ori veţi 

ajunge să vă cunoaşteţi mai bine ca oricare alt cuplu.  

 

 Ar trebui să încercaţi să vă priviţi relaţia de la distanţă şi să nu vă băgaţi într-un 

joc gen "totul sau nimic". Nu neglijaţi să aduceţi puţină bucurie în relaţie şi să vă 

concentraţi asupra valorilor comune ca şi o prioritate, care s-ar putea găsi acolo, dacă 

Luna va primi aspecte armonioase. 
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   Luna în opoziţie cu Uranus 

 

 Cele mai adânci sentimente şi nevoi pe care le-aţi trăit s-au dovedit a fi de 

scurtă durată, ceea ce face ca o relaţie serioasă să devină aproape imposibilă. 

Impresiile pe care le are partenerul despre personalitatea dumneavoastră v-ar putea 

deranja atât de mult încât să alegeţi să păstraţi distanţa şi să nu permiteţi dezvoltarea 

unei relaţii bazate pe căldură şi apropiere. Atmosfera pare a fi oarecum încinsă. Deşi 

sunteţi curioşi unul în privinţa celuilalt, există o nelinişte ce vă face aşa. Acest lucru se 

întâmplă, deoarece vă lipseşte baza care să vă unească în a vă concentra asupra unui 

viitor comun. Vă simţiţi atrasă pe moment de partener, dar aveţi probleme în a ajunge 

la un acord cu privire la aşteptările dumneavoastră şi în a vă acorda spaţiu unul 

celuilalt. 

 

 Dacă aţi putea să fiţi mai lejeră şi deschisă faţă de sentimentele celuilalt, această 

opoziţie îşi va arăta partea pozitivă şi va pune lucrurile în mişcare. Dacă vă concentraţi 

asupra momentului de faţă, veţi trăi multe experienţe noi şi veţi dobândi o nouă 

atitudine emoţională faţă de relaţia dumneavoastră. Chiar dacă nu veţi avea o relaţie de 

lungă durată, oricum veţi avea parte de beneficii de pe urma ei. Această prietenie care 

s-ar putea să vă ţină împreună, va fi foarte neobişnuită, dar şi foarte preţioasă. 

 

 

 

   Luna în opoziţie cu Pluto 

 

 Relaţia dumneavoastră este foarte intensă, dar nu pare să aibă un efect pozitiv 

asupra dumneavoastră, pentru că aţi putea fi cuprinsa de dorinţa de a vă urma 

impulsurile şi de a umple atmosfera cu gelozie sau dorinţa de a vă lua în stăpânire 

partenerul. Vă interesează ce se întâmplă în mintea partenerului dumneavoastră, dar se 

poate să folosiţi greşit cunoştinţele pe care le aveţi pentru a vă domina partenerul şi pe 

ceilalţi. Pasiunea necontrolată vă poate face să reacţionaţi prea subiectiv, să pierdeţi 

controlul şi să vă răniţi partenerul.  Acest lucru depinde de cât de departe aţi ajuns în 

cunoaşterea de sine şi de cât de bine vă înţelegeţi trecutul; ar trebui să luaţi în 

considerare pericolele menţionate şi să fiţi mai atentă cu partenerul. 

 

 Lecţia pe care o aveţi de învăţat este aceea de a respecta sentimentele 

partenerului şi de a judeca evenimentele de la distanţă. Dacă nu reuşiţi să faceţi acest 

lucru, consecinţele vor piedici emoţionale care se vor manifesta printr-o atmosferă 

tensionată. Evitaţi să încercaţi să cunoaşteţi toate secretele partenerului sau să aveţi 

aşteptări născute din sentimentul dumneavoastră de nesiguranţă, pe care oricum nu vi-l 

poate vindeca nimeni. 

 

 

 Interpretarea hărţilor Amestec/Unire - semnificaţie prin poziţia planetei Mercur 

 

 După interpretarea hărţii naşterii, Mercur reprezintă abilitatea dumneavoastră de 

comunicare în hărţile Combinaţie şi Unire. Poziţia sa spune cât de bine vă înţelegeţi, 
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despre ce discutaţi în general şi dacă structura gândirii dumneavoastră este aceeaşi. 

Dinamismul gândirii este exprimat în relaţiile pe care le aveţi, şi puteţi recunoaşte 

măsura în care puteţi pătrunde în gândurile partenerului şi dacă împărtăşiţi aceleaşi 

convingeri. De asemenea, poziţia lui Mercur, spune cât de cinstiţi sunteţi cu celălalt şi 

dacă vă exprimaţi deschis gândurile. În numeroase relaţii, se poate observa că pur şi 

simplu nu există suficientă comunicare, aspectul Combinaţie şi Unire a lui Mercur 

descarcă acţiunea. 

 

 Dacă Mercur are aspecte provocatoare, poate fi indicat de faptul că toate 

discuţiile dumneavoastră se finalizează cu neînţelegeri şi vorbiţi pe tonuri diferite. 

Aspectele reprezintă factorii care influenţează legătura intelectuală cu celălalt. Un 

Mercur "bine-făcut" va avea aspecte favorabile asupra relaţiilor, deoarece pericolul 

neînţelegerilor va fi minimalizat iar dezamăgirile vor putea fi evitate. De asemenea, 

indică faptul că organizând fiecare zi din viaţă nu va aduce probleme şi va putea fi 

abordată într-un anume fel. 

 

 

 

   Mercur în Casa a zecea 

 

 Conversaţiile împreună cu dorinţa vă arată ce este cu adevărat important în viaţă 

şi ce doriţi să realizaţi fiecare în parte şi ca un cuplu. Probabil, vă folosiţi înţelegerea 

unul pentru celălalt şi abilităţile spirituale pentru a vă construi o bază stabilă conform 

aşteptărilor dumneavoastră. Vă puteţi bucura că nu trebuie să vă planificaţi singură 

cariera profesională şi să vă forţaţi, dar vă puteţi baza pe partener să vă sprijine. În 

discuţii şi argumentări, vă bazaţi mai mult pe raţiune; ambiţiile dumneavoastră nu sunt 

legate de dorinţe vagi ci sunt fondate pe fapte. Împreună, sunteţi ancoraţi în realitate pe 

care o părăsiţi în destin de rare excepţii, cum ar putea fi romantismul, discuţiile 

drăgăstoase şi să vă amuzaţi împreună; deşi poziţia lui Mercur trebuie analizată mai 

atent înainte de a stabili un diagnostic precis. 

 

 Dacă lucraţi împreună într-un anumit fel, poziţia lui Mercur vă va fi de mare 

ajutor, deoarece veţi fi în stare să gândiţi logic şi să judecaţi corect. Împreună veţi găsi 

cel mai bun drum şi nu veţi lasă pe cineva să profite de dumneavoastră. 

 

 

 

Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia planetei Venus 

 

 Se poate spune că poziţia lui Venus în harta Combinaţie/Unire are o 

semnificaţie deosebită în ceea ce priveşte relaţiile, şi nu numai pe cele romantice. Vă 

dă informaţii despre abilitatea de a iubi si despre ceea ce înseamnă iubirea pentru 

dumneavoastră, şi ce rol are în viaţa de zi cu zi. Veţi putea chiar înţelege de ce sunteţi 

atrasa de un bărbat. Nu este o problemă de stabilitate sau de a avea o viaţă cu aceeaşi 

persoană, ci mai degrabă de a explica impulsurile care ţin doi oameni împreună. 

Aceasta se referă la satisfacţia şi bucuria pe care o simţiţi în suflet, care ocoleşte 
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raţiunea şi orice tentativă de disciplină. Dacă Venus este într-o poziţie favorabilă, ar 

trebui să indice faptul că vă puteţi apropia de oricine, de a împărţi totul fără reţinere şi 

în general să vă simţiţi bine în legătură cu relaţiile pe care le aveţi, în timp ce aspectele 

sale descriu factorii care au un sprijin sau deranjează influenţa în ceea ce priveşte 

sentimentele faţă de cei din jur. 

 

 

 

   Venus în Casa a noua 

 

 Sunteţi bucuroasă că relaţia vă dă suficientă libertate intelectuală şi că 

partenerul vă încurajează să vă dezvoltaţi. Împreună vă simţiţi ca nişte aventurieri, care 

pleacă să exploreze mână în mână şi să înveţe. Vă vedeţi relaţia de departe, nu veţi 

renunţa la libertatea dumneavoastră şi veţi fi întotdeauna cinstiţi cu ceea ce simţiţi unul 

pentru celălalt. Poate vă veţi strădui pentru scopuri intelectuale importante şi aţi dori să 

le arătaţi celor din jur cum să trăiască în armonie fără a deveni dependenţi unul de 

celălalt şi fără a stârni conflicte care nu sunt necesare. În mod special, modul în care vă 

toleraţi este impresionant. Nu aveţi nevoie de ajutorul partenerului pentru a face 

lucrurile ce trebuiesc făcute regulat sau pentru a discuta bugetul familiei. Relaţia 

dumneavoastră ar trebui să ajungă în sfere la care nu aţi putea aspira singură. Aţi dori 

să înţelegeţi mai bine viaţa şi rolul dumneavoastră în univers. 

 

 Este important pentru dumneavoastră să aveţi viziuni similare asupra vieţii  şi să 

primiţi stimulare intelectuală. Dacă aveţi senzaţia că relaţia dumneavoastră nu duce 

nicăieri şi nu aveţi nici o motivaţie, atunci probabil că s-a sfârşit cu dragostea şi 

armonia. Fiţi sigură că împărtăşiţi aceeaşi afecţiune adevărată şi că nu vedeţi relaţia 

doar ca o stimulare intelectuală; acest lucru este mai probabil dacă Venus primeşte 

aspecte provocatoare. 

 

 

 

   Venus în triadă cu Ascendentul 

 

 Veţi fi întotdeauna dispusă să ajungeţi la un consens şi să găsiţi înţelegere, 

pentru că ţineţi foarte mult unul la celălalt şi ar trebui să vă simţiţi în largul 

dumneavoastră în cazul în care se va dezvolta o relaţie romantică. Datorită modului în 

care partenerul vă apreciază, nu se vor ivi probleme ce nu pot fi rezolvate. 

Sentimentele dumneavoastră puternice vă învaţă cum să vă comportaţi unul cu celălalt 

cu înţelegere, pentru că nici unul nu este dispus să insiste până la punctul în care l-ar 

putea răni pe celălalt. Veţi ieşi des împreună, fie la evenimente culturale, fie la alt tip 

de distracţii şi veţi face fiecare lucru cu stil. Atracţia reciprocă va face din 

dumneavoastră o echipă în care fiecare va da ce are mai bun, iar problemele se vor 

rezolva foarte repede.  

 

 Bucuraţi-vă de timpul pe care l-aţi petrecut împreună, pentru că nu veţi mai găsi 

oricând o persoană cu care să vă înţelegeţi atât de bine. Mai ales când sunteţi 
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înconjurata de multă lume veţi beneficia de efectul liniştitor pe care acesta îl are asupra 

dumneavoastră şi  va crea o atmosferă în care oricine se poate relaxa. Dacă nu aveţi o 

relaţie personală foarte apropiată, vă veţi simpatiza cel puţin unul pe celălalt, iar 

această simpatie s-ar putea transforma într-o prietenie profundă, într-o perioadă scurtă 

de timp. 

 

 

 

Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia planetei Marte 

 

 Poziţia lui Marte în harta Combinaţie/ Unire descrie potenţialul relaţiei pentru 

eliberarea de energie. Vă va spune despre domeniile în care vă place să vă implicaţi 

împreună, şi în care aveţi reuşite, cu condiţia să vă concentraţi asupra scopurilor. Pe de 

altă parte, poziţia lui Marte descrie posibile puncte de conflict, tendinţe agresive, şi 

dorinţa de a face cum doriţi, chiar dacă totul este în conflict cu interesele partenerului. 

Marte nu întreabă despre consecinţele a ceea ce face, doar merge înainte, deci dacă 

Marte are aspecte provocatoare a-ţi putea prezenta probleme de câte ori o să vă 

comportaţi fără a vă gândi. Aceasta deoarece nici unul dintre dumneavoastră nu 

doreşte să preia controlul, nu este nici o cale care să compenseze scopul excesiv de a 

conduce.  

 

 În relaţiile romantice, poziţia sa vă va aduce baza pentru interpretarea 

sexualităţii şi descrie emfazele din timpul relaţiilor. O poziţie nefavorabilă a lui Marte 

poate indica tendinţa de a folosi sexul ca o metodă de a scăpa de conflicte, 

transformând totul în luptă. Dacă unul dintre voi are prea puţină sau prea multă 

încredere în el ar putea duce la un comportament supus sau tiranic. O poziţie 

favorabilă a lui Marte poate indica faptul că amândoi aveţi o personalitate puternică şi 

că sunteţi capabilă să vă satisfaceţi dorinţele fără a-l subaprecia pe celălalt. 

 

 

 

   Marte în Casa a zecea 

 

 Munciţi din greu pentru a vă îndeplini planurile şi pentru a progresa pe drumul 

spre succes.  

 Imaginea despre sine este legată de ascensiunea socială, şi, de aceea, faceţi tot 

ce vă stă în putinţă pentru a vă sprijini partenerul şi să deveniţi un model de cuplu cu 

succes. Dacă acest drum s-ar dovedi a fi dificil sau dacă simţiţi nemulţumirea 

partenerului, s-ar putea să renunţaţi la relaţie. Acesta ar putea fi încăpăţânat, deoarece 

partenerul v-a învăţat să nu vă pierdeţi din vedere scopul. Această relaţie vă va învăţa 

perseverenţa, precum şi sensul voinţei libere, astfel încât nu veţi juca rolul unui martir 

nici unul dintre dumneavoastră, dar aveţi grijă de nevoile celuilalt. 

 

 Acest aspect a lui Marte vă va ajuta să vedeţi în ce măsură idealurile 

dumneavoastră se pot realiza şi dacă sunteţi capabilă să echilibraţi hotărârea 

dumneavoastră cu alte aspecte importante ale relaţiei precum armonia, încrederea şi 
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convieţuirea  împreună. Ar fi bine în orice caz să fiţi atentă unul cu celălalt şi să 

petreceţi în mod regulat câteva ore liniştite împreună când puteţi uita de programări şi 

întâlniri. În afaceri, această poziţie a lui Marte ar trebui să vă permită să sfidaţi 

competiţia. 

 

 

 

   Marte în opoziţie cu Neptun 

 

 Relaţiei dumneavoastră îi lipseşte claritatea asupra a ceea ce v-aţi dori să 

realizaţi împreună şi asupra modului în care să aduceţi la îndeplinire acele lucruri. 

Scopurile dumneavoastră nu sunt bine definite, şi ce este mai rău, este că aţi putea să 

aveţi neclarităţi în privinţa drepturilor dumneavoastră, să începeţi să vă sacrificaţi 

pentru celălalt deşi nimeni nu vă cere acest lucru. Relaţia ar putea să vă slăbească 

încrederea de sine şi să vă facă să vă puneţi întrebări asupra nevoilor şi capacităţilor 

dumneavoastră. Frica de confruntările deschise şi de cuvintele neplăcute, vă poate face 

să interiorizaţi sentimentele neplăcute şi astfel să începeţi să vă simţiţi vinovată. Dacă 

reuşiţi să treceţi peste acest lucru, veţi avea puterea de a vă urma propriul drum, atât 

timp cât l-aţi judecat obiectiv. 

 

 Calităţile lui Neptun v-ar putea determina să vă stabiliţi scopuri prea înalte, să 

încercaţi să realizaţi prea multe prin eforturile dumneavoastră şi în general prin modul 

în care aveţi grijă de lucruri. Din fericire, această atitudine nu va fi un obstacol în calea 

fericirii dumneavoastră. Aveţi o atitudine de martira, care vă face dispusa să vă 

sacrificaţi, mai ales în cadrul relaţiei, fără a insista asupra împlinirii propriilor nevoi. 

Se poate să nu aveţi destulă încredere pentru a vă apăra eforturile şi a vă face 

partenerul să înţeleagă că aceasta este modalitatea dumneavoastră de a căuta succesul. 

Ar putea rezulta iluzii, dezamăgire de sine sau atitudini evazive. Probabil că vă 

transformaţi într-o persoană mai slabă decât cea care sunteţi în realitate, pentru a vă 

lega partenerul şi a îl face să se simtă vinovat, în cazul în care nu mai sunteţi atenţi 

unul cu celălalt. Toate aceste lucruri sunt rezultatul unei imagine eronate de sine şi a 

unei lipse de comunicare, cauzate de opoziţia lui Neptun cu Marte. Dacă vreţi să 

rezolvaţi aceste lucruri va trebui ca mai întâi să fiţi foarte sinceră cu dumneavoastră şi 

să vă întrebaţi ce vă doriţi în realitate, înainte de a încerca să vă convingeţi partenerul. 

 

 

 

   Marte în triadă cu Pluto 

 

 Veţi cunoaşte o dezvoltare benefică împreună, iar această legătură va avea 

efecte pozitive şi asupra încrederii dumneavoastră de sine.  Probabil că simţiţi nevoia 

de a face ceva folositor împreună, ceva la care să contribuiţi amândoi pentru a schimba 

măcar într-o mică măsură lumea. Sunteţi dispuşi să vă analizaţi critic scopurile şi să îi 

permiteţi partenerului să vă dea sfaturi. Deşi vă motivaţi unul pe celălalt, nici unul 

dintre dumneavoastră nu încearcă să-l întreacă pe celălalt sau să-l împingă într-o 

anumită direcţie. Relaţia vă va clarifica asupra capacităţilor dumneavoastră, dar în loc 
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să vă transforme într-un om înfumurat, vă va ajuta să vă identificaţi slăbiciunile şi să 

vă gândiţi la ceea ce puteţi face în privinţa lor. V-ar fi de folos să vă suflecaţi mânecile 

şi să mergeţi înainte cu cât mai puţine prejudecăţi. Probabil că nu veţi trece peste 

propriile nevoi, deşi vă vedeţi parte din comunitatea în care trăiţi, lucru ce face ca 

modul în care vă aduceţi contribuţia să fie foarte valoros.    

 

 Relaţia sexuală va fi foarte importantă pentru dumneavoastră şi vă va 

impulsiona în a face anumite schimbări. Poate că avut unele experienţe extreme în 

acest domeniu, înainte de a vă simţi puternic atraşi unul de celălalt. Atracţia poate fi 

atât de intensă încât aţi putea fi obsedaţi unul de celălalt pentru o perioadă de timp, dar 

acest lucru nu vă va dăuna.  V-ar fi de folos să vă investiţi energia într-o anumită 

formă, pentru a experimenta frumuseţea de a face pe cineva fericit. 

 

 

 

Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia planetei Jupiter 

 

 Poziţia lui Jupiter în harta Combinaţie/Unire vă poate spune în ce domenii aveţi 

potenţial comun pentru dezvoltare. Ca şi planetă a norocului, Jupiter, împreună cu 

Casa corespunzătoare, simbolizează zona din viaţă în care veţi avea cele mai puţine 

probleme şi care vă va da oportunitatea de a vă lărgi orizonturile. Dacă găsiţi viaţa de 

zi cu zi copleşitoare, şi vă veţi pierde în mii de detalii, Jupiter vă va arăta cum să găsiţi 

sensul relaţiei care vă va duce spre înţelegere cu dumneavoastră înşivă. Zonele în care 

apare şi Jupiter vă vor da, de asemenea, oportunitatea de a valorifica ceea ce aveţi, şi 

de a realiza idealurile umane în relaţia dumneavoastră. Poate după această lecţie veţi 

vedea că anumite probleme din trecut sunt rezolvate în relaţie. 

 

 Singura dificultate care ar putea apărea cu Jupiter este tendinţa de a exagera şi a 

depăşi lucrurile. Provocarea dumneavoastră este de a evita excesele în această zonă şi 

să nu credeţi că vi se cuvin. În general, puteţi presupune că aspectul armonios a lui 

Jupiter vă va aduce energie pozitivă şi optimism, ceea ce va face totul mult mai 

simplu. 

 

 

 

   Jupiter în Casa a unsprezecea 

 

 Sunteţi foarte afectuoasă şi nerăbdătoare să vă acceptaţi aşa cum sunteţi. 

Opiniile şi valorile dumneavoastră sunt formate prin discuţii cu mulţi prieteni şi 

cunoştinţe. În această relaţie, vă veţi dezvolta un puternic simţ al solidarităţii, deoarece 

credeţi în ceea ce este bun în oameni şi vă purtaţi corect cu ceilalţi, chiar dacă nu îi 

vedeţi ochi în ochi. Libertatea intelectuală este cel mai mare ideal al dumneavoastră. 

Detestaţi orice fel de manipulare şi opresiune. Deoarece ştiţi că umanitatea este cea 

care vă va hotărî viitorul, munciţi pentru cei din jur, cei apropiaţi şi puneţi tot ceea ce 

aveţi pentru reuşita succesului din spatele teoriei. Probabil, aţi ajuns împreună, pentru 

că împărtăşiţi aceleaşi idealuri. Dacă nu este aşa, veţi dezvolta aceleaşi idealuri. 
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 Probabil, aveţi mulţi prieteni comuni şi primiţi răspuns la comportamentul 

dumneavoastră, aşa că ar trebui să fiţi foarte conştientă de ceea ce faceţi. În mod 

obişnuit, sunteţi pentru idei progresiste, şi munciţi pentru egalitate pe care o utilizaţi şi 

în relaţie. Cu această constelaţie plăcută, ar trebui să vă bucuraţi unul de celălalt 

indiferent de natura relaţiei. 

 

 

 

Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia planetei Saturn 

 

 Poziţia lui Saturn este caracterizată prin părţi mai problematice ale relaţiei unde 

diverse cauze pot ieşi la suprafaţă. Se poate ca o experienţă negativă în trecut cu aceste 

probleme, şi care mai apare în relaţia actuală, să vă împiedice dezvoltarea încrederii. 

Sau sunteţi pur şi simplu nesigură de cum ar trebui să vă comportaţi în zona respectivă, 

reprezentată de acea Casă în mod special. Vă puteţi simţi restricţionată, controlată sau 

oprimată. Dacă Saturn are aspecte provocatoare va indica dificultăţi în a vă exprima 

personalitatea, din care, ca interacţiune personală, partenerul dumneavoastră va juca 

un rol important.  

 

 O dată ce provocările lui Saturn au trecut, va elibera zona care va aduce 

stabilitate relaţiei dumneavoastră, în care veţi vedea situaţia mult mai realist. După 

aceasta nu veţi mai avea o imagine idealistă a partenerului, dar îl veţi accepta aşa cum 

este. 

 

 

   Saturn în Casa a opta 

 

 Un alt aspect negativ al acestei constelaţii este faptul că încercaţi să vă ironizaţi 

unul pe celălalt pentru a fi în faţă. Motivul pentru care nu înţelegeţi de ce vă simţiţi 

închisă în această relaţie ar putea fi micile ironii sau forme de constrângere. Aşteptările 

pe care le aveţi de la partener sunt foarte înalte şi în acelaşi timp cereţi foarte mult şi 

de la dumneavoastră; acest lucru poate cauza unele tensiuni, pentru că este posibil ca 

amândoi să simţiţi că sunteţi în competiţie cu celălalt. Poate că vă luptaţi împotriva 

tuturor schimbărilor pe care această relaţie le-a adus, pentru că sunteţi ataşată de 

vechile obiceiuri pe care le-aţi dobândit de-a lungul timpului iar gândul că le-aţi putea 

pierde vă face să vă simţiţi inconfortabil.   

 

 Dacă aşa se întâmplă, atunci este nevoie să fiţi conştientă că orice relaţie corectă 

şi profundă va aduce schimbări personalităţii dumneavoastră, chiar şi foarte mici. Este 

important să nu vă închideţi sau să vă ascundeţi, ci să vă deschideţi inima faţă de 

celălalt. Dacă aveţi bunuri comune, atunci  vă va fi uşor în relaţie, pentru că aveţi grijă 

de lucrurile pe care le stăpâniţi împreună. Trebuie să trataţi lucrurile pe care ceilalţi vi 

le încredinţează cu aceeaşi grijă; este bine să aveţi grijă cui împrumutaţi bani, pentru 

că aţi putea avea probleme în a-i primi înapoi. 
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Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia planetei Uranus 

 

 Uranus în harta Combinaţie /Unire reprezintă potenţialul de dezvoltare în 

moduri cât mai nonconformiste. Reprezintă reînnoirea adusă de o relaţie, pentru 

reacţia spontană şi intuitivă cu care răspundeţi la comportamentul partenerului. În zona 

în care viaţa este reprezentată de către poziţia Casei, ar trebui să fiţi pregătită pentru 

orice, pentru că cea mai mare agitaţie ar putea apărea pe neaşteptate în această zonă. 

Dezvoltarea spirituală şi interesul pentru experienţele neobişnuite ar trebui armonizate 

cu cele ale partenerului, altfel stilul dumneavoastră diferit de viaţă şi entuziasmul 

pentru experienţe ar putea duce la probleme. Poziţia lui Uranus şi aspectele sale vă vor 

spune dacă există armonie sau nu. 

 

 Uranus vă va învăţa să îi oferiţi partenerului libertate şi de asemenea vă va da 

câteva lecţii de detaşare, dacă vor fi necesare. În ciuda acestora, sau din cauza lor, o 

relaţie romantică poate continua ca şi o prietenie, chiar dacă aceasta s-a încheiat. 

Uranus va face totul posibil. Cel mai mic număr de probleme vor apărea în acest 

context, dacă aşteptările dumneavoastră nu vor fi foarte exacte şi dacă relaţia va merge 

uşor şi va fi flexibilă. Amintiţi-vă că orice formă de libertate şi orice fel de avantaj vor 

trebui garantate şi partenerului dumneavoastră. 

 

 

   Uranus în Casa a doua 

 

 Probabil că nu acordaţi prea multă importanţă siguranţei fără nici un risc, dar 

preferaţi să încercaţi metode neobişnuite de a vă câştiga existenţa. Împreună ajungeţi 

la idei interesante. S-ar putea să nu fiţi consecventă în modul în care vă organizaţi 

finanţele, aşa că este dificil de estimat suma ce se va afla în contul dumneavoastră la 

începutul lunii următoare. În relaţiile sociale, această constelaţie ar putea fi o povară, 

dar pe de altă parte, ar putea favoriza noi descoperiri ce vor duce la noi surse de venit. 

 

 În principiu, nu doriţi să vă pierdeţi libertatea din cauza posesiunilor de orice 

fel.  Vedeţi banii ca pe o posibilitate de a finanţa cauze sociale care ar trebui să 

beneficieze cât mai multor persoane posibil. Faptul că trebuie să aveţi grijă de 

posesiunile materiale reprezintă o povară atât de mare încât preferaţi să renunţaţi la 

această responsabilitate şi riscaţi să fiţi neplăcut surprinsă într-o bună zi.  Nu veţi fi în 

stare să evitaţi să nu acordaţi atenţie şi acestei zone sau veţi deveni dependentă de alţi 

oameni sau instituţii, ceea ce ar putea să vă producă neplăceri. 

 

 

 

  Uranus în conjuncţie cu Pluto 

 

 Acest aspect implică nerăbdare şi spontaneitate în cadrul relaţiei. S-ar putea să 

nu vă mişcaţi forte repede iar partenerul dumneavoastră  se va plictisi după o vreme. 

Amândoi vă doriţi acţiune şi provocări, iar din această cauză aţi putea să păreţi fie prea 

pretenţioşi, fie impulsivi. Sunteţi foarte uşor de distrasă şi sunteţi atrasă de oameni 
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care trăiesc într-un mod neobişnuit, nefiind interesată de cunoaşterea a ceea ce ziua de 

mâine va aduce. Chiar dacă nu aparţineţi acestei mulţimi, vor fi câţiva oameni în 

cercul dumneavoastră de prieteni care vor face parte din ea.  

 

 Împreună puteţi genera multă energie şi îi puteţi convinge pe alţii să vi se 

alăture, mai ales colegii, pentru că puteţi să fiţi foarte entuziasmată în privinţa 

proiectelor, dar vă şi puteţi schimba repede. Succesul relaţiei dumneavoastră va 

depinde de modul în care veţi reuşi să menţineţi stabilitatea, din moment ce 

amândurora vă place să trăiţi viaţa din plin. 

 

 

Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia planetei Jupiter 

 

 Poziţia lui Neptun în harta Combinaţie/Unire nu este uşor de interpretat. În 

general, reprezintă partea spirituală a unui parteneriat, preţuirea partenerului şi 

dăruirea iubirii necondiţionate şi a afecţiunii. Există un motiv pentru care Neptun este 

chemat de către Venus pe o octavă mai înaltă, pentru că reprezintă dăruirea de sine, 

ceea ce poate duce la abuz şi la delăsare completă în ceea ce vă priveşte.  

 

 Trebuie să deveniţi conştientă de modul în care vă comportaţi în această zonă şi 

să vă întrebaţi dacă sunteţi pregătită să vă confruntaţi cu realitatea. Ar trebui să 

apreciaţi potenţialul extraordinar ascuns aici şi pe care numai dumneavoastră aveţi 

nevoie să îl folosiţi. Dar nu uitaţi, oriunde este prezent Neptun, vor apărea gânduri 

pline de dorinţe. 

 

 

 

   Neptun în Casa a patra 

 

 Dacă Neptun primeşte influenţe nefavorabile în această Casă v-aţi putea 

confrunta cu probleme personale mai ales dacă locuiţi împreună. Poate că nu 

recunoaşteţi faptul că partenerul dumneavoastră are păreri diferite în ceea ce priveşte 

traiul în comun, sau nu sunteţi dumneavoastră sigură cu privire la ceea ce aşteptaţi.  

Poate că amândoi visaţi la un cămin confortabil, dar nu aveţi o perspectivă realistă 

asupra posibilităţilor dumneavoastră şi înăbuşiţi orice conflict ce ar putea apărea 

apropiindu-vă unul de celălalt. S-ar putea să nu reuşiţi să vă delimitaţi sfera intimităţii 

într-un mod constructiv sau s-ar putea să descoperiţi că sunteţi obligată să încercaţi 

rezolvarea problemelor care vă deranjează. Căutarea dumneavoastră de căldură şi 

siguranţă pentru celălalt ar putea conduce doar la nesiguranţă. 

 

 Nu trebuie să daţi uitării toate visurile dumneavoastră numai pentru a vă apropia 

de iubitul dumneavoastră sobru şi cinstit. Este mai important să armonizaţi idealurile 

lui Neptun, sensibilitatea cu realitatea şi să nu încercaţi să realizaţi ceva ce este 

predestinat să eşueze de la început. V-ar putea ajuta dacă aţi vorbi despre copilăria 

dumneavoastră, pentru că uneori oamenii încearcă cu disperare să găsească lucrurile de 

care au dus lipsă în copilărie. 
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Interpretarea hărţilor Combinaţie/Unire - semnificaţie prin poziţia planetei Pluto 

 

 Poziţia lui Pluto în harta Combinaţie/Unire descrie zona din viaţă în care 

parteneriatul ar trebui să aştepte mari schimbări. Această planetă se va asigura că 

primele descoperiri vă vor da oportunitatea de a dovedi cine sunteţi, în situaţii noi. De 

asemenea, sunteţi nevoită să vă detaşaţi de anumite circumstanţe şi să permiteţi 

oamenilor apropierea pentru a putea dezvolta şi a avea noi experienţe. Dacă nu sunteţi 

flexibilă şi încercaţi să rezistaţi acestei curse după evenimente, vor exista probleme în 

relaţia dumneavoastră, aduse de bagajul de care se pare că nu vreţi să scăpaţi. 

Apropierea de oameni vă va da suficientă energie pentru a face schimbări în viaţa 

dumneavoastră. Pluto reprezintă veriga care poate fi cea mai importantă într-o relaţie 

şi care chiar poate aduce schimbări.  

 

 Dacă Pluto primeşte aspecte negative, trebuie să aveţi grijă să nu deviaţi spre o 

luptă fără sens sau competiţie intensă în această zonă. Nici unuia dintre dumneavoastră 

nu îi place să cedeze şi amândoi veţi încerca să vă dominaţi şi să vă manipulaţi 

partenerul. Totuşi crizele pot apărea, dar se dovedesc a fi pasagere, până la urmă. 

Totuşi, s-ar putea să nu fiţi capabilă să apreciaţi beneficiile până când evenimentele nu 

vor trece. În plus, sub influenţa lui Pluto pot apărea explozii de emoţii si pasiune 

necontrolată. 

 

 

 

   Pluto în Casa a doua 

 

 Cea de-a doua Casă ţine de valorile dumneavoastră, fie că sunt materialiste sau 

ideologice. Această poziţie a lui Pluto poate arăta şi faptul că acordaţi multă 

importanţă posesiunilor, pentru că vă doriţi un cont bancar plin. Văzut dintr-o 

perspectivă negativă, acest lucru ar putea conduce la dependenţă de bogăţii sau bunuri 

imobiliare, care s-ar putea dovedi fatale dacă circumstanţele s-ar schimba brusc şi ar 

trebui să o luaţi de la zero. 

 

 Dacă Pluto primeşte influenţe negative, s-ar putea ajunge la conflicte între grija 

dumneavoastră pentru bunurile comune şi satisfacerea nevoii de siguranţă. V-aţi putea 

sacrifica libertatea gândindu-vă numai la finanţe şi aţi putea avea probleme în a 

înţelege cum de înainte vă puteaţi descurca cu mai puţini bani. Pentru găsirea unor 

soluţii rezonabile, ar trebui să porniţi de la sursa veniturilor dumneavoastră şi să o 

analizaţi cât mai obiectiv cu putinţă. Dacă reuşiţi să trăiţi potrivit mijloacelor 

dumneavoastră, aveţi mai multe şanse de a vă îmbogăţi. Nu vă aşteptaţi ca doar prin 

bani să fiţi fericită. 

 


