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    Introducere 

 

 Ne bucurăm să vedem că sunteţi interesată de astrologie şi de viitorul dumneavoastră. 

Din cele mai vechi timpuri oamenii au dorit să ştie ce le rezervă viitorul, într-un mod cât mai 

precis. Este posibil ca anumite lucruri din această interpretare să fie contradictorii. Aceasta nu 

este o greşeală. Pur şi simplu oamenii au o personalitate complexa, care nu poate fi catalogată 

într-o singură frază. Această complexitate este reflectată şi de astrologie.  

 Vă invităm să lecturaţi această interpretare şi să acordaţi atenţie aspectelor pe care le 

consideraţi importante în viaţa dumneavoastră. 

 

 

   Dar ce este  ASTROLOGIA ? 

 

 Unii oameni susţin că noi suntem influenţaţi de către o forţă emanată de mai multe 

planete. Presa populară a dorit ca noi să credem că locuitorii planetei Pământ pot fi împărţiţi 

în douăsprezece tipuri diferite care se potrivesc cu presupunerile lor superficiale. 

Astrologia poate fi atât de completă ca şi oamenii care o folosesc. Astrologia nu este de fapt 

altceva decât un  sistem matematic, care arată reprezentarea planetară a unei persoane de la 

data naşteri într-o diagramă cu 360 de grade. 

 

 Pentru a îndeplini acest lucru se iau în calcul mai mulţi factori. Prima întrebare la care 

trebuie răspuns este de ce aceste persoane implicate în astrologie par să fie pasionate de data 

exactă a naşterii. De fapt, este chiar simplu! Suntem interesaţi să găsim care Ascendent a fost 

ales să experimenteze viaţa pământească. Cele douăsprezece Case simbolizează domeniile 

vieţii şi Ascendentul de la începutul  PRIMEI CASE, de la începutul hărţii. 

 

 

   Ce trezeşte Casa hărţii la viaţă ?  

 

 ...Fiecare planetă simbolizează un anume fel de energie. Poziţiile lor şi Casele 

determină în care domeniu al vieţii este canalizată energia. În plus, relaţiile unghiulare ale 

planetelor cu fiecare este numită aspect şi pun astrologii în poziţia de a face declaraţii despre 

manifestarea diverselor forme de energie din viaţă, la o anumită persoană. 

 

 

  Sunteţi CURIOASĂ? Aveţi puţină răbdare! 

 

 Înainte să începem cu horoscopul dumneavoastră, am vrea să vă atragem atenţia 

asupra unei mici probleme. După cum interpretarea depinde de dumneavoastră, puteţi începe 

să vedeţi că sunteţi caracterizată diferit, în interpretări variate ale textelor - Soarele în 

Săgetător: sunteţi deschisă, caldă…. Urmat de Luna în Capricorn, sunteţi în aparenţă rece şi 

distantă…. Este alegerea dumneavoastră să asamblaţi aceste piese, deoarece fiecare caracter 

este făcut din diferite calităţi şi aţi învăţat, mai mult sau mai puţin, să trăiţi cu aceste 

contradicţii. De fapt, este mai bine să fiţi deschisă la contradicţiile personalităţii 

dumneavoastră, vă permit o schimbare de pas din când în când  şi de asemenea vă preocupă 

oportunităţi de dezvoltare, care nu sunt necesare fără suferinţă. 

 

 

 Din această cauză este foarte important să nu vă agăţaţi  de singurele cuvinte sau 

exemple din text şi să încercaţi să aplicaţi acestea strict în ceea ce priveşte viaţa 
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dumneavoastră. Ar trebui să încercaţi să vă dezvoltaţi un sentiment pentru energiile de bază 

care sunt manifestate de un aspect sau planetă şi să aveţi în minte că pot apărea într-o altă 

formă în viaţa dumneavoastră. Profitaţi de şansa de a descoperi şi dezvolta propria 

dumneavoastră formă de astrologie. Aici aţi descoperit un domeniu care nu este condus de 

reguli stricte, dar propria dumneavoastră sensibilitate poate stabili regulile ei!  

 

 

      Vă dorim semne rodnice ! 

 

 

 

   Soarele - Sinele creativ 

 

 La Soare ne referim ca la steaua din centrul sistemului nostru solar. Este o sferă în 

jurul căreia se rotesc Pământul şi celelalte planete pe orbite eliptice, ceea ce determină ca 

distanţa dintre Soare şi oricare dintre planete să varieze. Dimensiunea Soarelui este imensă, 

acest corp ceresc fiind de aproximativ 700 de ori mai mare decât toate planetele puse laolaltă. 

De pe Pământ, Soarele pare să străbată cerul de la Est la Vest în fiecare zi. Către echinocţiul 

de vară, până la 21 iunie, Soarele se mişcă înspre Nord  (în emisfera nordică este ziua cu 

noaptea cea mai scurtă), atingând apogeul în zodia Cancerului. Către echinocţiul de toamnă, 

îşi schimbă direcţia trecând spre Sud, atingând punctul culminant în Capricorn, pe 22 

decembrie, când în emisfera sudică este ziua cu noaptea cea mai lungă. 

 

 Soarele a fost privit în mod normal ca fiind cel mai important corp celest observat de 

om şi, prin urmare, joacă un rol important în mitologie. Soarele este personificat de Apolo - în 

mitologia greacă - şi de Helios - în mitologia romană. Acest zeu ar fi adus energia vitală, 

iluminarea şi vindecarea. În astrologie, poziţia Soarelui ne descrie personalităţile. Persoanele 

care nu sunt încă bine familiarizate cu astrologia cred ca sunt născute într-o anumită zodie, 

dacă Soarele s-a aflat în acel semn la data când au venit pe lume.  

 Evident, Soarele joacă un rol important în a determina zodia, dar rămâne totuşi un 

factor printre mulţi alţii. Un Soare bine plasat vă permite să iradiaţi bucurie, încredere şi 

putere şi vă oferă şi capacitatea de a lupta cu bolile.  

 Soarele corespunde zodiei Leului, care are aceste atribute. 

 

 

 

   Soarele în zodia Balanţei 

 

 Balanţa, fiind un semn cardinal şi de Aer, vă permite să vă canalizaţi energiile spre 

scopuri nobile şi să iniţiaţi noi situaţii. Preferaţi să vă planificaţi activităţile împreună cu alte 

persoane, pentru că nu vă place să fiţi singură. Planeta Venus, care guvernează Balanţa, 

radiază calităţi plăcute şi se află în căutarea armoniei. Sunteţi o persoană fermecătoare şi ştiţi 

să vă îmbrăcaţi cu gust. Vă place să fiţi recunoscută, dar nu sunteţi gata să vă sacrificaţi 

principiile pentru asta. Pentru dumneavoastră, e mai important să vă puteţi zâmbi propriei 

imagini din oglindă.  

 

 Vă place să vă legănaţi în gânduri romantice şi să visaţi o contopire perfectă cu un 

partener ideal. Vă temeţi de conflicte, de gelozie şi de ură, pentru că ele vă contrazic idealul 

estetic despre adevăr. Totuşi, acest lucru nu vă împiedică să perseveraţi şi să vă organizaţi cu 
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minuţiozitate activităţile zilnice. Aveţi grijă să nu lăsaţi dorinţa dumneavoastră de perfecţiune 

să vă cauzeze o supraîncărcare cu sarcini. 

 

 Manierele dumneavoastră elegante şi slăbiciunea pentru tot ceea ce înseamnă 

rafinamentul de a trăi vă permit să fiţi în centrul atenţiei. Cu natura dumneavoastră  

prietenoasă, curtenitoare, vă veţi descurca foarte bine într-o profesiune unde se lucrează cu 

oamenii.  

 

 Fiind un semn de Aer, vă folosiţi raţiunea pentru a crea viziuni despre o societate 

umană perfectă. 

 

 

 

   Soarele în Casa a douăsprezecea 

 

 În astrologia umanistă, a douăsprezecea Casă este plasată sub semnul înnoirii de 

primăvară. Acest lucru poate părea confuz la început, dar Casa a 12-a reprezintă finalul unui 

ciclu care este reînnoit de Casa întâi. Ceva ar trebui să se întâmple pentru a pregăti drumul 

pentru un nou început mai frumos. Casa a 12-a vă ajuta de asemenea să vă atingeţi cel mai 

înalt scop, deşi energiile dezlănţuite aici sunt colective ca gen şi servesc spre a înlănţui ego-ul. 

  

 Această recunoaştere şi măiestrie pot fi comparate cu desfacerea unui nod. Când ego-

ul şi spiritul comun se contopesc, harurile latente se pot trezi în dumneavoastră. Aveţi 

capacitatea de a descoperi noi domenii. Viziunile dumneavoastră sunt ecologice şi pacifiste. 

Pământul ar trebui să fie pus la dispoziţia tuturor, astfel că veţi putea să-i mişcaţi pe alţii prin 

artă. Abilitatea dumneavoastră de a vedea dincolo de aparenţe vă permite să recunoaşteţi 

nevoile altora şi în general să vă oferiţi sprijinul pentru cauze nobile. Cutezaţi să instituiţi 

reforme, fiindcă va veni o vreme când nu veţi avea de ales. 

 

 Dacă Soarele are un aspect oponent în Casa a 12-a, va trebui probabil să luptaţi 

împotriva falsei mândrii, a dispreţului şi aroganţei. Acest lucru vă va face să presupuneţi că 

beneficiile lumii sunt făcute pentru dumneavoastră şi că dumneavoastră puteţi lua fără să aveţi 

grija celorlalţi. 

 

 La un alt nivel, Casa a 12-a are de a face cu instituţiile. Soarele indică că diversele 

instituţii ar putea juca un rol în viaţa dumneavoastră, fie pe plan profesional, fie pe plan 

privat. Acest lucru implică spitalele, instituţiile caritabile sau situaţiile în care oamenii trebuie 

încurajaţi. 

 

 Sunteţi foarte sensibilă. Acest lucru face necesar ca dumneavoastră să vă retrageţi 

periodic din lume, pentru a vă regăsi puterea de a merge mai departe. Va trebui să aveţi grijă 

ca situaţiile să nu vă ducă în punctul în care veţi fi incapabilă să duceţi o viaţă normală. 

 

 

 

   Soarele în conjuncţie cu Mercur 

 

 Acest aspect vă garantează abilitatea de a fi activă în multe domenii ale comunicării. 

În primul rând, în problemele profesionale şi sociale, veţi fi capabilă de schimbări imaginative 
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şi productive. Averea şi energia dumneavoastră ar trebui să vă permită să vă puneţi în aplicare 

ideile. 

 

 Dacă Mercur formează o conjuncţie foarte strânsă cu Soarele în unghiuri de 1/2 până 

la 4 grade, aţi putea fi atât de preocupată de propria persoană încât imaginea pe care o aveţi 

despre dumneavoastră să contrazică felul cum vă văd alţii. Este extrem de dificil pentru 

dumneavoastră să acceptaţi sugestiile altora. 

 

 Capacităţile dumneavoastră intelectuale uimitoare vă pot seca de energie atunci când 

vă străduiţi să nu pierdeţi nimic. Nu vă grăbiţi şi lăsaţi-vă multele talente să se desfăşoare în 

timp. 

 

 Puteţi fi extrem de creativă şi puteţi produce o grămadă de idei bune, dar fiţi pregătită 

înainte de a acţiona, pentru a fi sigură de succes. Din când în când v-ar prinde bine să nu vă 

luaţi prea tare în serios şi să fiţi ceva mai modestă. 

 

 

 

    Soarele în sextil cu Neptun 

 

 Această conjunctură astrală stimulează imaginaţia intuitivă care se poate manifesta în 

arte. Subiectele morale şi esoterice sunt de asemenea importante pentru dumneavoastră. 

Gândiţi numai în termeni ce ţin de prezent, dar vă gândiţi de asemenea la viitor. Sunteţi 

preocupată de domeniul scrisului, al artelor frumoase şi al muzicii, aveţi suficientă energie 

creativă spre a vă exprima într-o manieră sclipitoare. 

 

 Deşi cunoaşteţi modalităţi de a reduce suferinţa din mediul dumneavoastră apropiat, 

lăsaţi această sarcină altora care au o experienţă practică mai îndelungată şi care se simt aleşi 

pentru aceasta. Acest lucru nu înseamnă că nu aveţi o simpatie considerabilă faţă de situaţiile 

în care se află alţii. Popularitatea de care vă bucuraţi se datorează de fapt acestei simpatii pe 

care o afişaţi. 

 

 

 

   Soarele în conjuncţie cu Pluto 

 

 Acest aspect vă va oferi mari rezerve de energie, de care dumneavoastră şi alţii se vor 

putea bucura şi vor putea profita de influenţa acestora. Cu puteri considerabile, vă veţi 

completa munca şi nu ezitaţi să acceptaţi fiecare provocare ivită. Înţelegeţi dimensiunile 

spaţiului şi timpului, cât şi rolul omenirii în această schemă. Probabil, aveţi o dorinţă intensă 

şi multă răbdare pentru a ajunge la rădăcina problemei. Aveţi destulă profunzime spre a trece 

către alte niveluri mai înalte ale conştiinţei şi spre a le înţelege. 

 

 Nu faceţi greşeala de a vă situa pe dumneavoastră şi nevoile dumneavoastră deasupra 

celorlalţi. Ambele trebuie să se combine pentru a se armoniza. Nu permiteţi ca "setea" latentă 

după putere şi tendinţele autoritare să ia controlul. Riscaţi să fiţi izolată. Admiteţi că oricine 

are dreptul la opinie. 
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   Soarele în conjuncţie cu Ascendentul dumneavoastră 

 

 Dorinţa de a fi cineva, combinată cu încrederea de sine, s-ar putea să prevină 

recunoaşterea felului cum vă privesc oamenii. Când te apuci de un lucru, vrei să-l realizezi 

într-o manieră proprie, fără ca alţii să-ţi dea ordine. Poate fi dificil pentru dumneavoastră să 

vă conformaţi voinţei altora, când situaţia o cere. Dacă veţi primi la rândul dumneavoastră 

rezistenţă, ar trebui să fiţi capabilă să vă folosiţi creativitatea într-o manieră de succes.  

 

 Este uşor să vă faceţi prieteni. Dacă nu sunteţi capabilă să câştigaţi amiciţia nimănui, 

sunteţi intrigată. V-ar face bine dacă aţi încerca să vă stăpâniţi aroganţa. 

 

 

 

   Soarele în pătrar cu Mijlocul Cerului 

 

 În cursul ascensiunii profesionale, veţi întâmpina dificultăţi din partea persoanelor 

autoritare. Se poate să fi avut deja conflicte cu profesori, şefi şi manageri. Poate aţi fost mai 

apropiată de unul dintre părinţi şi aţi încercat să atrageţi un părinte în conflict cu celălalt. Dacă 

părinţii dumneavoastră se certau adesea, s-ar putea să vă fi diminuat foarte mult capacitatea de 

a vă exprima. S-ar putea să vă fie de ajutor să abordaţi lucrurile cu dorinţă de cooperare şi de 

compromis. Acceptaţi că nu veţi face mereu numai cum doriţi dumneavoastră. 

 

 

 

   Luna - Atitudinea emoţională 

 

 Luna nu călătoreşte în jurul Pământului pe o orbită perfect circulară, ci pe una eliptică. 

Diametrul ei este de aproximativ 3.500 km făcând-o să pară un fir de praf în imensitatea 

universului. Schimbarea ei constantă i-a făcut pe oameni să imagineze nenumărate mituri, 

legende şi poveşti. În timp ce Soarele este asociat cu conştiinţa masculină, Luna este văzută ca 

feminină. Ciclul menstrual al femeii este "în ritm" cu ciclul lunar de 28 de zile. Zeiţele lunare 

- Demetra, Hera, Artemis, Hecate sau Persefona - au fost descrise ca schimbătoare, crude şi 

întunecate sau ca dătătoare de viaţă şi sensibile. Chiar şi Fecioara Maria a fost adesea 

portretizată ca o Lună aflată în creştere. 

 

 Influenţa Lunii asupra Pământului şi a locuitorilor acestuia nu ar trebui subestimată. 

Dacă este responsabilă de schimbările de flux, de ce s-ar întâmpla altfel şi în cazul lichidelor 

din corpul nostru? 

  

 Faza Lunii la data naşterii noastre este foarte importantă pentru interpretările 

astrologice. Luna în creştere este o perioadă de acumulare şi belşug, cu toate energiile 

îndreptate spre interior. Luna nouă este apogeul dezvoltării. Luna plină este opusul, un timp al 

creşterii şi al emoţiilor exprimate liber. Toată lumea a petrecut măcar o dată în viaţă o noapte 

de nesomn sau de agitaţie pe lună plină. În Koh Phangan, din Thailanda sau în Goa, India, 

există sărbători dedicate Lunii Pline, care atrag an de an mii de vizitatori din întreaga lume. 

 

 În horoscop, Luna este asociată cu zodia Cancerului (Racul) şi reprezintă 

subconştientul, dispoziţia emoţională, fertilitatea, energia creativă, casa, familia, mama şi 

recepţionarea stării interioare a altora. Cei născuţi în această zodie pot simţi dacă cineva este 

un om cu toane sau dacă este stabil. 
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   Luna în zodia Capricornului 

 

 În zodia Capricornului, Luna se află în exil, iată de ce nu va fi uşor pentru 

dumneavoastră să obţineţi satisfacţii emoţionale. Nu vă place să vă împărtăşiţi sentimentele, 

poate din teama de a nu fi rănită. Păreţi calmă şi rece, deşi aveţi nevoie de mai multă siguranţă 

şi efort, mai mult decât alţii. În cel mai rău caz, frustrarea constantă sau chiar depresia se pot 

manifesta deoarece aţi fost rănită în dragoste. V-ar fi de ajutor să învăţaţi să vă deschideţi 

puţin şi să vă acceptaţi slăbiciunile.  

 

 În schimb, sunteţi rea cu toată lumea, ceea ce nu e de mirare privindu-vă copilăria 

lipsită de afecţiune. Probabil, aţi fost forţată să creşteţi acceptând responsabilităţi de la o 

vârstă fragedă şi nu aţi fost niciodată în stare să trăiţi impulsul de a experimenta într-un mediu 

sigur. Pentru că nu vreţi să riscaţi, vă înăbuşiţi emoţiile pe cât puteţi. Sunteţi foarte grijulie, 

luaţi totul în serios şi vă pierdeţi în singurătate. Încercaţi să "vorbiţi" cu propriul eu şi să 

treziţi interes în ceilalţi. Recunoaşteţi-vă valoarea şi fără îndoială acest lucru îi va atrage pe 

alţii care vă vor arăta afecţiune. 

 

 

 

   Luna în Casa a patra 

 

 Casa a patra este Casa firească a Lunii. Acest lucru explică de ce familia vă apreciază 

ca o persoană împăciutoare şi care poate oferi siguranţă. Doriţi să fiţi ocrotită şi nu puteţi 

înţelege cum de unii oameni sunt nerăbdători să plece din casa părintească. 

 

 Vă veţi aminti de unde veniţi şi părinţii vor juca mereu un rol important în viaţa 

dumneavoastră. Căutaţi armonia care cu greu se poate găsi în lume. Dacă nu aţi fost niciodată 

sigură de încrederea părinţilor dumneavoastră, va avea un efect devastator în cursul vieţii 

dumneavoastră mai mult decât pentru alţii. Din nefericire, este o problemă dificilă de rezolvat 

pentru că, în aceste situaţii, este foarte uşor să repetaţi greşelile părinţilor. 

 

 Aveţi o relaţie foarte strânsă cu mama dumneavoastră, pe care ar trebui să o mai 

"slăbiţi" puţin, dacă vreţi să nu vă neglijaţi propria familie. E important pentru dumneavoastră 

să obţineţi independenţă şi să vă întăriţi pentru viaţă. 

 

 E posibil să începeţi să căutaţi mult un loc în care v-ar plăcea să vă aşezaţi şi să vă 

epuizaţi astfel energia. Veţi putea găsi liniştea lângă un loc unde este apă, mare, ocean, etc. 

 

 

 

   Luna în pătrar cu Mercur 

 

 Deseori, vă găsiţi dezechilibrată şi aveţi dificultăţi în exprimarea nemulţumirilor într-

un mod pe care ceilalţi să-l poată înţelege. Starea dumneavoastră de spirit poate fi 

schimbătoare, fiindu-vă dificil să vă ţineţi departe de problemele pe care le aveţi. Chiar şi 

gândurile dumneavoastră pot cădea sub puternica influenţă a emoţiilor, astfel încât nu veţi fi 

capabilă să analizaţi crizele şi să găsiţi soluţii. 

 

 Este posibil să trăiţi conform unor tradiţii vechi, care să vă împiedice să vă apropiaţi 

de oamenii care au un alt mod de a privi viaţa. Oamenii care aleg să stea în preajma 
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dumneavoastră au parte de o mulţime de neplăceri, deoarece tindeţi să vă vărsaţi nervii pe ei. 

Ar fi mai bine pentru toată lumea dacă v-aţi concentra energiile asupra faptelor pozitive. Nu 

vă irosiţi vremea plângându-vă de milă, deşi sentimentele vă împiedică de la a vă dezvolta o 

structură raţională de gândire. S-ar putea să fie neplăcut pentru ceilalţi să asculte la poveştile 

dumneavoastră lungi şi superficiale despre afacerile personale; s-ar putea chiar să se simtă 

îndepărtaţi. Încercaţi să luaţi viaţa puţin mai uşor şi să nu vă faceţi prea multe griji. 

 

 

 

   Luna în sextil cu Venus 

 

 Acest aspect va face mult mai uşoare toate părţile vieţii dumneavoastră ce au legătură 

cu casa sau cu partenerul de viaţă. În această ordine de idei, ştiţi exact ce vreţi. Bărbaţii din 

viaţa dumneavoastră vor cunoaşte exact calităţile şi slăbiciunile dumneavoastră, astfel că 

nimic nu va sta în calea unei relaţii frumoase. 

 

 Abilităţile dumneavoastră emoţionale vă permit să vă descurcaţi cu uşurinţă cu 

oamenii. Prieteniile nu sunt făcute cu indiferenţă, nici nu aveţi reticenţe în a lucra în grupuri 

sau organizaţii. Una dintre principalele preocupări este aceea de a avea grijă de alţii. Împreună 

cu fraţii şi surorile dumneavoastră aveţi grijă de părinţi de câte ori e nevoie. Sarmul 

dumneavoastră are un efect puternic asupra oamenilor şi de puţine ori sunteţi singură fără a 

dori acest lucru. 

 

 

 

   Luna în triadă cu punctul nordic 

 

 Starea dumneavoastră mentală este relativ stabilă. Oamenii apreciază tăcerea, felul 

dumneavoastră senin de a fi. Trăiţi potrivit sentimentelor dumneavoastră şi ar trebui să 

continuaţi să faceţi astfel. Din când în când ar fi bine să vă încredeţi mai mult în intuiţie. De 

pe poziţia unui echilibru emoţional, vă abordaţi ţelurile cu modestie, fără să întrebaţi mai mult 

decât sunteţi gata să daţi. Înţelegeţi că existenţa umană este un continuu flux de schimbări 

cărora nu le rezistaţi. În ciuda ataşamentului emoţional, sunteţi gata să lăsaţi trecutul în urmă.  

 

 Cu acest aspect armonios în astrogramă, veţi primi adesea sprijinul bărbaţilor în timpul 

vieţii. În general, această constelaţie reprezintă femininitate. 

 

 

 

   Luna în opoziţie cu Mijlocul Cerului 

 

 Copilăria dumneavoastră nu a fost uşoară. Poate că v-aţi simţit izolată emoţional, iar 

relaţia cu părinţii nu a fost aşa cum aţi sperat. Acest lucru s-ar fi putut să aibă un efect asupra 

tinereţii dumneavoastră şi asupra notelor de la şcoală. Depinde de felul cum v-aţi rezolvat 

problemele emoţionale, dacă acest lucru are repercusiuni asupra vieţii dumneavoastră 

profesionale. Fiindcă Luna este asociată cu subconştientul, este important să înţelegeţi 

lucrurile care vă creează probleme; uneori nu sunteţi foarte sigură. Cu puţină diplomaţie şi 

voinţă de cooperare şi de compromis, veţi fi capabilă să vă faceţi o părere de sine mai realistă 

şi să vă restabiliţi armonia internă. 
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   Mercur - Expresia mentală 

 

 De pe Pământ, planeta Mercur pare să traverseze Cerul aproape la fel de repede ca 

Soarele. Aceasta e o iluzie. Mercur orbitează în jurul Soarelui în aproximativ 88 de zile. 

Distanţa de la Soare este de 59 de milioane de kilometri. Cu diametrul său de 4.840 de 

kilometri este mai mic decât Terra. Mercur poate fi vizibil fie dimineaţa, fie seara. În 

horoscop, poate sta la cel mult 28 de grade de Soare, astfel că nu este posibil decât un aspect 

de conjuncţie între Mercur şi Soare. 

 

 În mitologie, Mercur sau Hermes servea ca mesager al zeilor, responsabil de aducerea 

veştilor. Inteligenţa sa şi limba aurită îi permiteau să fie un bun comerciant. Îi plăcea să-i 

înşele pe alţii, astfel că hoţii şi alţi înşelători îl considerau zeu protector. În astrologie, 

reprezintă abilitatea noastră de a comunica, raţiunea analitică, simţul pentru afaceri, bunul 

simţ şi isteţimea.  

 Fiind vizibil dimineaţa este asociat semnului Gemeni, iar pentru că e vizibil şi seara, 

lui Venus. 

 

 

 

   Mercur în zodia Balanţei 

 

 Vă folosiţi intelectul pentru a menţine pace şi armonie în mediul dumneavoastră. 

Sunteţi firi diplomatice şi menţineţi ridicat interesul celorlalţi atunci când rezolvaţi 

conflictele. De aceea, sunteţi mereu chemată pentru astfel de negocieri. Sunteţi doritoare să 

organizaţi activităţile în scopul de a face dreptate. Fiţi sigură că v-aţi făcut cunoscută poziţia. 

 

 Sunteţi o persoană onestă şi doriţi recunoaşterea din partea celorlalţi. Nu aveţi 

dificultăţi în a vă descurca cu grupuri de oameni şi sunteţi pricepută la afacerile comerciale, 

recepţii şi la relaţiile publice, în general. Aveţi de asemenea o chemare către discursuri 

publice şi către artă. Vă place să exploraţi toate tipurile şi domeniile relaţiilor interumane. O 

seară de conversaţie relaxată cu prietenii dumneavoastră vă face să vă simţiţi ca acasă. Dacă 

sunteţi capabilă să luaţi decizii în timpul conflictelor constructive şi să învăţaţi din acestea, 

Mercur şi Balanţa vor fi alături de dumneavoastră. 

 

 

 

   Mercur în Casa întâi 

 

 Această poziţie vă permite să vă cunoaşteţi mai bine pe dumneavoastră înşivă şi să 

înţelegeţi mai clar viaţa, punând întrebări şi găsind răspunsuri. Puteţi conduce discuţii cu 

talent şi puteţi să extindeţi orizonturile cunoaşterii oamenilor prezentându-le noi idei şi 

informaţii. Scopul pe care îl aveţi în viaţă este să depăşiţi toate limitele prin intermediul 

raţiunii. Gândirea analitică este unul din punctele dumneavoastră forte, dar încercaţi să nu-i 

criticaţi pe alţii şi nici pe dumneavoastră prea mult. 

 

 Observaţi planetele care au aspecte apropiate cu Mercur şi cu zodiile sale asociate. 

Exact acolo Mercur este cunoscut ca un imitator, preluând caracteristicile planetelor legate de 

el. 

 Gândirea dumneavoastră este făcută să găsească sensul vieţii şi vă lasă să recreaţi 

lumea în minte. Depăşiţi riscul de a recunoaşte unde este necesară reforma şi apoi refuzaţi să 
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vă schimbaţi comportamentul. Pe de altă parte, vă puteţi menţine tinereţea pentru o bună 

perioadă de timp, fiindcă sunteţi jovială şi vă simţiţi bine să participaţi la noutăţile din 

domeniul dumneavoastră de activitate. 

 

 

 

   Mercur în conjuncţie cu Pluto 

 

 Datorită unei remarcabile subtilităţi în rezolvarea celor mai complexe probleme, 

sunteţi foarte bine pregătită pentru cercetare sau criminologie. Poate că doriţi să obţineţi şi 

înţelepciune esoterică, astfel că nu ar trebui să vă stresaţi şi să încercaţi cu astrologia. Odată 

ce interesul v-a fost trezit, veţi fi capabilă să vă exprimaţi în scris pe aceste subiecte. Aveţi 

grijă să nu lăsaţi aroganţa să vă împiedice atunci când vă puneţi în practică ceea ce v-aţi 

propus. 

 

 

 

   Mercur în conjuncţie cu Ascendentul dumneavoastră 

 

 Cu planeta Mercur pe Ascendentul dumneavoastră ar fi imposibil să nu atingeţi un 

anumit nivel de inteligenţă. Talentul dumneavoastră pentru gândirea logică impresionează 

oamenii. Aveţi grijă să nu ajungeţi izolata într-o lume a iluziilor, fiindcă tindeţi să 

supraintelectualizaţi relaţiile cu alţii. O doză de afecţiune pentru ceilalţi nu a rănit niciodată pe 

nimeni. 

 

 Deşi faceţi o impresie de nobilă şi de independentă, de fapt vreţi să vă legaţi de 

oameni. Pentru acest motiv, v-ar face bine să vă permiteţi să vă implicaţi puternic într-o 

prietenie cu o altă persoană, altfel aţi putea rămâne singură. Deşi înainte de a face merge mai 

departe, este necesar să vă consultaţi întreg horoscopul. 

 

   Mercur în pătrar cu Mijlocul Cerului 

 

 În coordonarea vieţii familiale cu cariera, aţi întâmpinat numeroase probleme. 

Comunicarea cu ceilalţi a suferit neînţelegeri, făcând dificil să vă exprimaţi potenţialul creativ 

cu care aţi fost înzestrată. Dacă aţi fi mai dornică de compromis, relaţiile cu ceilalţi vor fi mai 

relaxate. 

 

 Aceste dificultăţi de comunicare pot fi datorate copilăriei şi tinereţii dumneavoastră, în 

special dacă relaţia cu părinţii dumneavoastră a suferit din pricina deselor conflicte. În final, 

veţi fi provocată să vă regândiţi felul în care vorbiţi cu oamenii şi să găsiţi noi moduri de a 

deţine controlul asupra vieţii dumneavoastră. 

 

 

 

   Venus - Felul de a iubi 

 

 Planetei Venus îi trebuie aproape 224 de zile să orbiteze în jurul Soarelui. Este aproape 

de mărimea Terrei. O putem observa cu ochiul liber, fiindcă străluceşte ca nici o altă planetă. 

Ca şi Mercur, poate fi vizibilă fie dimineaţa, fie seara şi se află la maximum 48 de grade de 

Soare, producând singurul aspect posibil cu Soarele, o conjuncţie. 
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 Frumuseţea radiantă a corpului celest a făcut ca Venus sau Afrodita să fie onorată ca 

zeiţă a frumuseţii şi a dragostei. După ce Zeus şi-a aruncat sămânţa în mare, ea a răsărit din 

spumă. Frumuseţea ei nu a adus doar armonie, ci a provocat şi războiul troian. În astrologie, 

Venus reprezintă tot ceea ce este frumos şi dezirabil. Locul ei în horoscop ne arată cerinţele 

de mediu paşnic şi armonios, dragostea şi capacitatea de sacrificiu. Artele, mai ales muzica, 

sunt asociate cu Venus, dar şi simţul nostru estetic şi preferinţele noastre în arta de a seduce 

sau de a fi seduşi. Ca apariţie de seară, Venus e asociată semnului Balanţei, iar ca apariţie 

matinală, Taurului. 

 

 

 

   Venus în zodia Scorpionului 

 

 Venus în Scorpion prezintă provocarea de a vă ţine pasiunile sub control, de a vă feri 

să nu fiţi "mâncată" de alţii. Trăiţi potrivit principiului "totul sau nimic" şi de asemenea vă 

aşteptaţi ca partenerul dumneavoastră să renunţe la tot. Astrologia tradiţională spune că aveţi 

tendinţa secretelor, a exceselor sexuale, a geloziei şi răzbunării. Singură veţi descoperi dacă 

sunteţi sau nu aşa. 

 

 Aveţi mari aşteptări de la o relaţie şi căutaţi o împlinire perfectă a ei. Puteţi să vă 

abandonaţi persoanei iubite şi aşteptaţi acelaşi lucru din partea ei. Sexualitatea este foarte 

importantă pentru dumneavoastră, fiindcă vă ajută să vă depăşiţi limitările interne şi să 

ajungeţi la noi surse de energie. Dacă persoana iubită nu vă este loială, sunteţi devastată şi 

puneţi capăt relaţiei. De obicei, nu rămâneţi prietenă cu foştii parteneri; odată ce v-aţi separat 

de cineva, nu plângeţi mult după relaţia pierdută. Aceasta e contradicţia caracterului 

dumneavoastră: relaţiile dumneavoastră sunt foarte intense, dar ajung repede în punctul în 

care le puteţi încheia definitiv. Foarte repede găsiţi pe altcineva. Chemarea erotică accentuată 

de flirt e importantă pentru dumneavoastră şi nu trece neobservată. Vă interesează mult 

bărbaţii deosebiţi, chiar dacă contextele în care ei atrag atenţia asupra lor nu îi avantajează 

întotdeauna.  

 

 

 

   Venus în Casa a doua 

 

 Venus în Casa valorilor materiale vă pune la dispoziţie înclinaţia de a obţine tot ceea 

ce vă place. Acest lucru vă permite să vă decoraţi mediul în care trăiţi conform propriului 

gust. În schimb,  nu implică tendinţa de a fi modernişti, ci tocmai reversul: vă plac clasicii şi 

aveţi un simţ născut pentru calitate. Vă place să fiţi lăudată pentru aceasta. Normal, există 

pericolul de a vă pierde într-o lume a viselor esteticului care vă păzeşte de confruntarea cu 

realitatea urâtă. Simplul mod de a evita acest lucru este acela de a citi ziarul zi de zi. 

 

 Sunteţi politicoasă şi suficient de obiectivă să vă simţiţi acasă într-un mediu 

diplomatic. Caracterul dumneavoastră vă va permite probabil să deţineţi controlul asupra a tot 

ce aveţi nevoie şi a tot ce preţuiţi. Dacă învăţaţi să vă planificaţi  folosirea finanţelor şi nu să 

aruncaţi cu banii, nu veţi întâmpina probleme financiare. Ar trebui să aveţi multă creativitate 

artistică. Sunteţi foarte talentată la modelarea diverselor obiecte, cu mâna. Aţi putea 

transforma acest lucru într-o profesie. 

 



Astrograma natală pentru Popescu Maria 

Pag. 12 

   Venus în conjuncţie cu Marte 

 

 Sunteţi plină de pasiune de care trebuie să vă eliberaţi pentru a nu se întoarce 

împotriva dumneavoastră. Acest aspect poate avea iniţial o semnificaţie sexuală, dar nu 

înseamnă că energia sa nu poate fi folosită în alte scopuri, în special în domeniul muzical şi 

artistic. Bunăstarea socială este de asemenea de interes pentru dumneavoastră. În lumina 

nefericirilor cauzate de astfel de acţiuni, aţi putea fi "scindată" între simpatia adâncă şi 

atitudinea care vă face să vă întrebaţi:"dar chiar asta e treaba mea?" 

 

 Fiindcă iubiti viaţa, ar trebui să încercaţi să vă controlaţi potenţialul agresiv dat de 

Marte, de care este uşor să scăpaţi în conexiune cu Venus. Principiul dragostei, simbolizat de 

Venus, are o latură fizică pronunţată în conexiune cu Marte, care de fapt nu ar trebui să fie 

dominant. Ar fi bine să ţineţi aceste puteri în echilibru.  

 

 Poate că resursele dumneavoastră financiare sunt foarte reduse. Ar fi necesar să ţineţi 

o evidenţă strictă a contului dumneavoastră, fiindcă tindeţi să fiţi prea generoasă. Ar fi în 

avantajul dumneavoastră să învăţaţi să fiţi mai atentă cu banii. Acest lucru vă va scuti de o 

serie de probleme. 

 

 

 

   Venus în conjuncţie cu Uranus 

 

 Caracterul jovial este responsabil de popularitatea dumneavoastră, deşi nu sunteţi 

mereu capabilă să rezistaţi tentaţiilor vieţii şi să luaţi parte imediat în orice situaţie amuzantă. 

Deşi această calitate este ceea ce apreciază ceilalţi cel mai mult la dumneavoastră. Stiţi să vă 

simţiţi bine şi sunteţi binevenită ca oaspeţi la petreceri sau la alte evenimente, fiindcă de 

obicei vă gândiţi la un mod plăcut de a-i surprinde pe ceilalţi. Creativitatea spontană vă 

determină să vă manifestaţi în arte, de unde şi tendinţa de a aprecia extrem de mult 

originalitatea dumneavoastră, deşi nu puteţi atrage atenţia suficient asupra ei. 

 

 Abilităţile dumneavoastră caritabile au devenit o parte importantă din dumneavoastră 

şi nu mai sunteţi capabilă să vă eliberaţi de sentimentul de responsabilitate pentru întreaga 

rasă umană. Acesta este în mod cert de lăudat, dar v-ar putea copleşi. În relaţiile erotice, îi daţi 

uneori impresia partenerului că nu ştiţi ce vreţi. Astăzi, sunteţi îndrăgostită până peste cap şi 

mâine căutaţi deja o nouă aventură. Acest lucru poate părea exagerat, dar s-ar putea să nu fiţi 

chiar atât de confuză. Într-o bună zi, în viaţa dumneavoastră ar trebui să acceptaţi o relaţie de 

durată. 

 

 

 

   Venus în sextil cu punctul nordic al Lunii 

 

 O bază pozitivă vă permite să abordaţi viaţa într-o manieră în care puteţi profita de 

ajutorul altora. Deşi aţi putea avea tendinţa de a lua lucrurile aşa cum sunt şi de a pierde 

frecvent oportunităţile datorită lenei dumneavoastră, sunteţi frecvent satisfăcută de viaţa 

dumneavoastră şi nu vreţi neapărat să ajungeţi în frunte. Dacă vreţi să deveniţi activă, atunci 

încercaţi să vă dezvoltaţi talentele artistice şi creativitatea. Acest lucru va conduce la multe 

experienţe satisfăcătoare. 
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 O înţelegere corectă a lui "a da" şi "a primi" vă oferă puterea de a avea grijă de 

oamenii din jurul dumneavoastră atunci când au nevoie. Apreciaţi latura pozitivă a vieţii, dar 

numai în compania altora. Relaţiile sunt foarte importante pentru dumneavoastră fiindcă este 

cel mai bun mod de a vă satisface nevoia de armonie. 

 

 

 

   Venus în triadă cu Mijlocul Cerului 

 

 Acest aspect astral vă permite să vă abordaţi viaţa profesională cu dibăcie şi de 

asemenea vă structurează şi relaţiile intime. De la început, părinţii dumneavoastră v-au 

încurajat  şi probabil că aţi dus o copilărie fericită. Azi, sunteţi bine echilibrată, fapt apreciat 

de colegii şi de angajaţii dumneavoastră iar viaţa amoroasă este satisfăcătoare.  

 

 Venus este responsabilă de toate lucrurile plăcute din viaţă, fapt ce vă poate face să 

alegeţi o profesie artistică. Poate că lucraţi într-o galerie de artă sau sunteţi implicată în 

publicarea unei oarecare forme de artă. Casa dumneavoastră e probabil decorată cu gust, iar 

dumneavoastră ţineţi foarte mult la plantele ornamentale. 

 

 

 

   Marte - Dorinţa de a supravieţui 

 

 Marte orbitează în jurul Soarelui în 687 de zile. E mai mic decât Terra şi are un 

diametru de 6.800 km. Este cunoscut pentru culoarea sa roşie care a fost mereu asociată cu 

agresiunea. Din acest motiv, Marte este onorat ca zeu al războiului, Ares la grecii antici, zeu 

renumit pentru curajul sau de a se arunca în orice luptă.  

 Tradiţional, Marte simbolizează războinicul care trebuie să cultive pământul în vreme 

de pace pentru a-şi hrăni familia. Marte simbolizează masculinitatea, pe când Venus 

personifică energia feminină. Din fericire, devine tot mai dificil să se lucreze cu aceste 

concepte depăşite în astrologie. Este mai important să înţelegem energiile lui Marte pe care 

atât bărbaţii, cât şi femeile le posedă. De aceea, Marte reprezintă hotărârea, curajul, acţiunea, 

agresiunea şi, de asemenea, impulsul sexual.  

 Marte guvernează semnul Berbecului şi, împreună cu Pluto, pe cel al Scorpionului. 

 

 

 

   Marte în zodia Scorpionului 

 

 În Scorpion, Marte îşi atinge potenţialul mult mai bine decât în orice altă zodie. 

Trebuie să învăţaţi să folosiţi această energie într-o manieră sensibilă, altfel vă veţi găsi într-o 

direcţie greşită care poate avea consecinţe negative. Sunteţi capabilă să construiţi şi să 

distrugeţi după cum vreţi şi nu sunteţi feriţi de tendinţele auto-distructive. Aveţi ambiţii înalte 

şi vreţi totul sau nimic. Mediocritatea şi moderaţia nu sunt de dumneavoastră. Sarmul 

dumneavoastră neobişnuit îi va face mereu pe oameni să  vă observe. Nici un risc nu e prea 

mare şi nici o cale prea periculoasă, fiindcă vă plac provocările şi mereu vreţi să vă 

demonstraţi puterea. 

 

 Persoana care vă devine inamic nu e de invidiat. Nu arătaţi nici un pic de milă şi 

sunteţi neiertătoare. Luptaţi până la sfârşit, astfel că toate mijloacele sunt justificate.  
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 Dacă Marte are un aspect nefavorabil, puteţi fi lipsită de scrupule şi egoistă, refuzând 

să înţelegeţi când aţi ajuns la limită. Dacă aţi învăţat din experienţe şi aţi devenit mai matură, 

veţi folosi energia pe care o aveţi pentru a-i ajuta pe alţii şi pentru a face totul spre a-i ajuta să 

se repună pe picioare. 

 

 Sexualitatea joacă un rol major în viaţa dumneavoastră. Energia dumneavoastră poate 

fi exprimată cu mai multă claritate în această zonă. Nu lăsaţi pasiunile să vă devoreze şi 

acceptaţi sfârşitul unei relaţii fără a căuta răzbunare. 

 

 

 

   Marte în Casa întâi 

 

 Când Marte e în Casa întâi, nu poate varia mult faţă de Ascendent. Acest lucru poate 

"enerva" planeta. 

 

 Trebuie să învăţaţi să vă stăpâniţi agresivitatea, altfel s-ar putea să aveţi probleme de 

sănătate. Ar trebui să evitaţi să vă răniţi singură sau să-i răniţi pe ceilalţi. Puteţi să învăţaţi să 

vă controlaţi prin muncă fizică şi sport. Auto-apărarea ca metodă de apărare v-ar putea fi de 

ajutor. 

 

 Păreţi onestă, intuitivă şi deschisă. Nu e nici o problemă dacă vă urmăriţi ţelurile cu 

intensitate şi vă luaţi interesele în serios. Natura dumneavoastră nu vă va permite să vă fie 

frică de experimentare şi de a vă confrunta cu minciunile. Nu ar trebui să aşteptaţi ceva să se 

întâmple, ci ar trebui să luaţi iniţiativa. 

 

 Nutriţi potenţialul de a vă împlini ambiţiile, ceea ce face dificil de explicat de ce 

aşteptaţi ajutor şi cereţi resursele altora. De obicei, vă asumaţi responsabilităţi în viaţă şi nu 

ezitaţi să mergeţi pe drumul dumneavoastră. 

 

 

 

   Marte în sextil cu Saturn 

 

 Energia abundentă şi perseverenţa vă vor atrage probabil spre munca manuală. Puteţi 

practica o meserie în care abilităţile dumneavoastră tehnice să poată fi folosite. 

 

 Planeta Saturn ţine energiile agresive ale lui Marte sub control, în timp ce Marte 

combate teama saturniană şi motivează curajul. Acest unghi între aceste planete vă va ajuta să 

dezvoltaţi modestia, iar în cazuri extreme ascetismul. Dacă aţi încerca să fiţi mai gentilă, veţi 

fi populară şi veţi avea posibilitatea de a ajuta multă lume. 

 

 

 

   Marte în conjuncţie cu Uranus 

 

 Acest aspect denotă tendinţa dumneavoastră de a vă grăbi, din moment ce libertatea 

dumneavoastră este cel mai preţios lucru pentru dumneavoastră. Orice fel de restricţie sau de 

corecţie vă face rebeli. Plictiseala nu are loc în viaţa dumneavoastră. Căutaţi mereu noi 
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provocări şi aventuri. Avansaţi rapid, imprudent. Este foarte important să aveţi mai multă 

grijă de dumneavoastră altfel v-aţi putea epuiza. Relaxarea ar putea fi de asemenea importantă 

pentru a vă reface. V-ar face bine atât minţii cât şi corpului dumneavoastră să mergeţi cu 

regularitate la saună. 

 

 Sunteţi fascinată de tehnologia modernă şi de noile dezvoltări în aerodinamică şi 

tehnologia informaţiei şi să urmaţi toate evoluţiile cu mare interes. Ar fi satisfăcător pentru 

dumneavoastră să lucraţi într-un domeniu tehnic preferabil în domeniul electronicii. Dacă 

lăsaţi multele activităţi să vă conducă spre un comportament haotic, s-ar putea sfârşi cu un 

accident tragic, care ar putea fi evitat luându-vă o pauză de gândire. Aveţi grijă la maniera 

dumneavoastră neglijentă de conducere a autovehiculului şi încercaţi să vă menţineţi sub 

control. 

 

 

 

   Jupiter - Călăuza spre o intuiţie superioară 

 

 Planetei Jupiter îi iau aproape 12 ani să orbiteze Soarele şi este cea mai mare planetă 

cunoscută. Diametrul său atinge 143.000 km, făcând ca Terra să pară minusculă prin 

comparaţie. Mărimea şi strălucirea sa îl fac să fie comparat cu tatăl zeilor la romani, Zeus, în 

mitologia greacă. El are grijă de ceilalţi zei mai mici şi de acele popoare care i s-au supus cu 

respect. Se mai ştie că este furios şi arogant din când în când şi că are numeroase aventuri, 

astfel că nevasta sa Hera nu era de invidiat. 

 

 În astrologie, Jupiter semnifică cunoaşterea superioară religioasă şi etic-filosofică. 

Poziţia sa în astrogramă ne spune cum să ne extindem orizonturile, fiindcă reprezintă 

expansiunea în toate domeniile. Justiţia, dreptul şi doctrina aparţin de asemenea acestui 

domeniu. Pe lângă acestea, Jupiter poate oferi şi puţin noroc. Oricând apare el, omul trebuie 

să fie atent să nu devină dogmatic, arogant sau dedat exceselor.  Jupiter domină semnul 

Peştilor ca şi pe al Săgetătorului. 

 

 

 

   Jupiter în zodia Leului 

 

 Ideile dumneavoastră nu prea coincid cu ale altora şi uneori vă cam place să vă lăudaţi. 

Nimeni nu scapă de voi până nu vă aude convingerile. Cel mai probabil toţi cei din apropierea 

voastră trebuie să se gândească la ele într-un moment sau altul. Aveţi un suflet mare şi nu 

ezitaţi să-i ajutaţi pe alţii, deşi aşteptaţi recunoştinţă din partea lor. Rezultatele obţinute prin 

intermediul activităţilor şi discuţiilor pe care le aveţi sunt foarte importante pentru 

dumneavoastră, oamenii sunt impresionaţi în general de împlinirile voastre. Aparent, sunteţi 

convingătoare şi nu vă exteriorizaţi aproape deloc. 

 

 La maturitate - până în punctul în care nu veţi mai insista să vă plasaţi pe 

dumneavoastră înşivă în centru -  puteţi face mult bine lumii. Energia dumneavoastră de viaţă 

şi curajul servesc ca exemple, veţi fi bună cu precădere la a le oferi copiilor calităţile 

dumneavoastră bune. Nu ar trebui să vă încercaţi norocul la Las Vegas prea des, altfel veţi 

suferi consecinţe financiare mai devreme sau mai târziu. Nu ar trebui să aveţi nici o problemă 

de sănătate, fiindcă veţi fi protejată de Jupiter. 
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   Jupiter în Casa a zecea 

 

 Doriţi să faceţi o impresie bună în public. Faceţi un spectacol din intrarea 

dumneavoastră sau sunteţi supărată dacă nu sunteţi observată şi dispăreţi în mulţime. În 

general, aceasta nu se va întâmpla pentru că aveţi o aură de autoritate, care poate fi 

considerată măreaţă. Simboluri ale statutului şi alte semne ale puterii sunt foarte importante 

pentru dumneavoastră. Necesitaţi un anume standard de viaţă. 

 

 Abordaţi provocările profesionale cu entuziasm. Sunteţi, într-un fel, sigură că veţi găsi 

soluţii la toate problemele. Acesta poate fi secretul dumneavoastră spre succes. Ar trebui să 

începeţi o carieră şi să urcaţi până la o poziţie respectabilă. Găsiţi împlinirea acceptând 

responsabilităţi mai mari şi străduindu-vă mai mult, ceea ce vă individualizează şi mai mult. 

Puteţi avea o profesie ce vă permite să călătoriţi, puteţi lucra în drept sau în sistemul bancar. 

Nu lăsaţi cheia fericirii personale să depindă de poziţia dumneavoastră socială şi nu dispreţuiţi 

oamenii care nu au acelaşi succes ca dumneavoastră. În cea de-a zecea Casă vă veţi întâlni 

tatăl. L-aţi considerat, probabil, fascinant şi aţi încercat să-l imitaţi şi chiar să-i preluaţi 

convingerile. S-ar putea ca el să vă fi pus pentru prima dată în contact cu culturi străine. 

 

 

 

   Saturn - Necesitatea responsabilităţii 

 

 Planeta Saturn are un diametru de aproximativ 110.000 km si se afla la o distanţă de 

1426 de milioane de kilometri faţă de Soare. Timpul de revoluţie în jurul Soarelui este de 29 

de ani, ceea ce are ca efect o traversare lenta a astrogramei. În mitologie, se spune ca Cronos 

(Saturn) şi-a devorat proprii copii, de teamă ca aceştia să nu-l omoare pentru putere. 

 

 În astrologie, Saturn este considerată planeta Karmei. Karma este legea care 

guvernează cauza şi efectul. Saturn dă siguranţa că vom fi răsplătiţi după acţiunile noastre. 

Acest lucru este cu atât mai important, cu cât de apropiem de vârsta de 29 de ani, şi Saturnul 

natal formează o conjuncţie cu Saturnul aflat în tranzit. Acesta este momentul în care trebuie 

să reflectaţi asupra vieţii şi a greşelilor pe care le-aţi făcut - şi bineînţeles a schimbărilor pe 

care trebuie să le faceţi. Saturn reprezintă trecutul, tradiţia şi principiile restrictive. Acolo 

unde apare aceasta planetă, sunt probleme de rezolvat. Trebuie să depăşiţi teama şi inhibiţia. 

Calităţile lui Saturn sunt de asemenea multiple: el aduce perseverenţă, consistenţă şi 

responsabilitate. Aceasta planetă domină zodia Capricornului. 

 

 

 

   Saturn în Fecioară 

 

 Puteţi deveni un campion al muncii, suferind în faţa celorlalţi ca un martir. Este posibil 

să munciţi atât de mult, deoarece vi se pare că doar dumneavoastră faceţi lucrurile cum 

trebuie. Ceilalţi sunt doar în stare să vă critice în permanenţă, făcând tensionată atmosfera de 

la locul de muncă. Perfecţionismul şi urmărirea îndeaproape a regulilor nu lasă loc pentru idei 

noi. Nu vă este uşor să vă schimbaţi viaţa, deoarece în momentul în care nu puteţi ajuta pe 

cineva, vă simţiţi inutilă. Chiar şi la pensionare, în vacanţă sau în concediu veţi continua să 

munciţi, pentru a vă menţine în formă. Dacă veţi continua să vă supraîncărcaţi mintea şi 

trupul, veţi ajunge pentru o perioadă scurtă de timp în pat. 
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 Cunoştinţele acumulate din experienţă vă vor face o colega apreciata de cei din jur. 

Imediat ce veţi fi rezolvat discrepanţele dintre minte şi trup şi veţi avea o sănătate bună, puteţi 

servi drept exemplu pentru ceilalţi. Acordaţi atenţie corpului dumneavoastră şi menţineţi-l în 

formă. Oricine se află într-un impas ştie că poate conta pe dumneavoastră, pentru că vă place 

să-i ajutaţi pe cei din jur. 

 

 În plan profesional, aţi putea fi foarte activă în domeniul sănătăţii. Conştiinciozitatea şi 

precizia de care daţi dovadă vă fac persoana ideală pentru cercetare, contabilitate sau 

domeniul tehnic. 

 

 

   Saturn în Casa a unsprezecea 

 

 Puteţi avea greutăţi în a intra într-un grup. Deşi simţiţi nevoia de a fi alături de alţii, 

tocmai atunci se iveşte partea dumneavoastră problematică. Vă puteţi simţi inhibată sau 

inferioară altora sau vă puteţi teme că prea multe experienţe noi să nu vă abată de la calea pe 

care aţi ales-o. Puteţi fi convinsă de nevoia de a vă conforma şi sunteţi în pericol de a vă 

pierde individualitatea. Oricum, trebuie să păstraţi contactul cu ceilalţi. Aceasta vă va ghida 

spre cele mai importante realizări. Doar dacă continuaţi  să faceţi parte din grupul social şi 

învăţaţi să fiţi deschisă veţi putea să scăpaţi de comportamentul dumneavoastră vicios. 

 

 Fiţi atenta la faptul că prietenii nu cer niciodată mai mult decât se poate aştepta de la 

ei. Ar trebui să fiţi mai binevoitoare cu prietenii. Ce poate să se fi întâmplat atât de groaznic? 

 

 Odată ce v-aţi găsit drumul, aţi putea realiza foarte multe şi puteţi servi drept exemplu 

de încredere şi comportament responsabil. Veţi iniţia proiecte care cer reforme serioase şi 

conturează viitorul. Puneţi umanitatea în faţă. Conceptul dumneavoastră de realitate vă va 

ajuta să vă îndepliniţi ambiţiile. 

 

 

 

   Saturn în sextil cu Uranus 

 

 Atunci când este vorba de rezolvarea problemelor, munciţi foarte mult şi oferiţi celor 

din jur suportul de care aceştia au nevoie. Dacă vreodată vă veţi implica în acţiuni în care este 

nevoie de idei creative, vă veţi distinge cu certitudine, deoarece aproape nimeni nu dă dovadă 

de destulă autodisciplină pentru a fi în stare să rezolve problemele. Aceasta vă va face şi 

foarte populară. 

 

 Cooperarea cu grupe de lucru şi cu instituţii va fi foarte uşoară, mai ales pentru faptul 

că ambele planete, Uranus şi Saturn, sunt asociate cu semnul Vărsătorului, care este găsit în 

Casa a unsprezecea, favorabil activităţilor de grup. Abilitatea de a vă exprima ideile creative 

vă face persoana potrivită pentru a lucra în domeniul cercetării ştiinţifice, în special al 

matematicii. 

 

 

   Saturn în pătrar cu Neptun 

 

 Chiar dacă vi se pare greu să păstraţi perspectiva asupra vieţii, ar trebui să faceţi un 

efort de voinţă, înainte ca problemele să vă copleşească. Uneori, temerile care izvorăsc din 
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subconştient vă creează stări de nervozitate. Dacă însă veţi privi lucrurile mai îndeaproape, 

veţi vedea că nu există o bază concretă pentru aceste temeri, şi de fapt sunteţi doar 

împiedicată să trăiţi o viaţă mai bună. 

 

 Activitatea dumneavoastră profesională ar putea deveni haotică, chiar să atingă 

punctul în care să fugiţi de obligaţiile dumneavoastră, chiar dacă aceasta nu este o soluţie. 

Într-o zi ,va trebui să găsiţi o cale prin care să deveniţi responsabilă. Faceţi tot ceea ce vă stă 

în putinţă pentru a vă stabili ţeluri realizabile. Aveţi încredere în aptitudinile dumneavoastră, 

chiar dacă vi se pare că tot ceea ce faceţi este un dezastru. Acest lucru nu este atât de tragic, 

pentru că doar analizând barierele apărute, veţi afla cum să vă faceţi viaţa mai frumoasă. În 

momentul în care aţi atins acest nivel, încrederea în propriile forţe va fi motorul care vă va 

duce înainte - doar atunci vă veţi recunoaşte şi aprecia competenţa. 

 

 

 

  Uranus - Procesul emancipării 

 

 Planeta Uranus a fost descoperită prima oară în martie 1781, în momentul în care 

structurile vechii Europe se destrămau şi în Franţa domnea revoluţia. Având un diametru de 

49.000 km, ea are nevoie de 84 de ani pentru a face o rotaţie completă în jurul Soarelui şi de 7 

ani pentru a trece printr-un semn astrologic. În mitologie, Uranus era tatăl lui Saturn. 

 

 În astrologie, Uranus simbolizează o rupere de tradiţii precum şi noi dezvoltări: spirit, 

intuiţie şi spontaneitate sunt cele trei direcţii de lucru. Poziţia acestei planete în astrogramă 

oferă informaţii despre relaţiile cu prietenii, precum şi a atitudinii faţă de autorităţi. Uranus 

poate de asemenea să prevestească o revoluţie şi poate distruge ceea ce nu poate fi 

îmbunătăţit. Uranus guvernează zodia Berbecului. 

 

 

 

   Uranus în zodia Scorpionului 

 

 În viaţa dumneavoastră, veţi experimenta schimbări drastice care vor pune orice la 

îndoială. Veţi trăi o transformare fără precedent, când sistemul social învechit este răsturnat. 

O interpretare mai clară şi personală a lui Uranus poate fi făcută prin consultarea poziţiei 

Casei şi a aspectelor altor planete din hartă. Generaţia dumneavoastră are între 19 şi 24 de ani 

în anul 2003 şi probabil preferă aspectele mai puţin formale ale comunicării şi interacţiunii.  

 

 Veţi descoperi abuzuri şi legături de netolerat în viaţa în comun şi veţi fi interesată să 

vă implicaţi în supravieţuirea umanităţii pe această planetă. Regenerarea materialelor brute 

este importantă, cânepa, de exemplu, este cea care din păcate are o reputaţie că ar fi 

periculoasă, o substanţă toxică. Nu mai este de ignorat că în Europa se cultivă planta şi este 

folosită foarte mult. Totuşi, fermierii care vor să o planteze sunt intimidaţi atât de birocraţi, 

cât şi de lipsa de sprijin. 

 

 Ar trebui să încercaţi să nu vă lăsaţi condusă de sentimentele dumneavoastră şi când 

schimbările sunt necesare, nu mai faceţi atâta agitaţie în jur. Progresul este bun şi important, 

totuşi lucrurile trebuie să se mişte armonios în loc să fie jucat la extremă. Aceste eforturi pot 

fi înţelese de toată lumea şi nimeni nu este zăpăcit. 
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   Uranus  în Casa întâi 

 

 A face aproape totul diferit de ceilalţi oameni a devenit trăsătura dumneavoastră 

distinctivă. Păreţi a fi mereu în mişcare şi vă vin mereu noi idei nebuneşti. Câte dintre acestea 

sunt puse în practică este altă întrebare, care nu are nimic de-a face cu Uranus în prima casă. 

Fiind non-conformistă şi mereu în centrul atenţiei, legături tradiţionale gen căsătorie sau 

familie nu vă atrag în mod deosebit. Cel mai bine ar fi să fiţi lăsată să vă găsiţi propriul drum 

şi să nu trebuiască să vă înăbuşiţi individualitatea. Cele mai mari talente ale dumneavoastră se 

află în domeniile tehnice. Pentru că Uranus este asociat electricităţii, veţi fi în stare, de 

asemenea, să reparaţi un fier de călcat. Uneori, nu puteţi vedea pericolele ce pândesc.  

 

 Unii oameni pot fi răniti din cauza fricii dumneavoastră de responsabilitate. În ciuda 

acestui lucru, aveţi idealuri înalte şi mergeţi la război cu steaguri pe care scrie "libertate, 

egalitate, fraternitate". Ideile dumneavoastră care privesc locuitul împreună ar trebui să fie 

clar mondene şi aveţi în cea mai mare parte intenţii bune. Dacă reuşiţi să cedaţi în unele 

situaţii fără să comentaţi, nu ar trebui să aveţi nici o problemă socială. 

 

 

 

   Uranus în triadă cu Mijlocul Cerului 

 

 Acest aspect indică faptul că nu numai cariera, dar şi orientările dumneavoastră 

generale sunt non-conformiste. Probabil comportamentul dumneavoastră excentric aduce 

puţină încântare la muncă sau poate aţi câştigat deja un premiu pentru sugestiile pentru 

îmbunătăţiri. Individualitatea este una dintre zonele pe care nu doriţi să le compromiteţi, ceea 

ce vă oferă un prestigiu ridicat.  

  

 De asemenea, relaţia cu părinţii poate fi neobişnuită. Posibil unul dintre părinţi să fi 

fost excentric şi să vă fi impresionat atât de mult încât a avut un impact foarte mare asupra 

vieţii dumneavoastră. 

 

 

 

   Neptun – Conştiinţa cosmică 

 

 Un astronom din Berlin, care a observat că Uranus deviază adesea de la orbita sa, a 

descoperit planeta Neptun în anul 1946. Cauza ar fi trebuit să fie o planetă necunoscută, care 

atunci a fost denumită Neptun.  

 Neptun se învârte în jurul Soarelui o dată la 165 ani şi are diametrul de 47.000 

kilometri. Nu este vizibilă cu ochiul liber.   

 

 În mitologie, Neptun sau Poseidon este zeul mării şi stăpânul apei, care este elementul 

constitutiv fundamental al vieţii. Adâncimea mării distorsionează adesea imaginea noastră, 

creând iluzia unei lumi suprarealiste. În astrologie, Neptun reprezintă iluzia, misticismul, 

imaginaţia, visele, percepţiile extrasenzoriale, intuiţia prevestitoare. El simbolizează energia 

creatoare. Cu ajutorul lui Neptun, capacităţile creatoare îşi pot găsi forma de manifestare 

potrivită. Neptun staţionează în cadrul unui semn astral timp de 14 ani, astfel că trebuie luate 

în considerare şi interpretarea sa individuală, poziţia în semnul zodiacal şi aspectele care îl 

leagă de alte planete.  

 Neptun este situat în semnul Peştilor.       
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 Neptun în zodia Săgetătorului 

 

 În loc să interpretaţi poziţia planetei, ar trebui să consultaţi poziţia Casei, la fel ca şi 

aspectele celorlalte planete. Neptun a rămas în Săgetător din 1970 până în 1984. Generaţia 

aceea are în 2003 între 19 şi 33 de ani.  

 

 La vremea naşterii dumneavoastră, industria turismului s-a dezvoltat. Călătoriile lungi 

erau căutate de aproape toată lumea, iar Pământul devine foarte repede, foarte mic. Contactul 

cu oamenii din alte ţări a devenit posibil, chiar dacă mulţi oameni nu profită de acest avantaj 

de a-şi lărgi orizonturile. Filosofia Estului îndepărtat şi-a făcut intrarea în minţile oamenilor şi 

s-a bucurat de multă popularitate. În acelaşi timp, secte sau culte dubioase au apărut şi îşi ţin 

captive victimele. 

 

 Generaţia dumneavoastră va da importanţă Astrologiei, deoarece a văzut în această 

ştiinţă un context perfect în care oamenii pot avea relaţii mai ample. Este posibil ca aceasta să 

ducă la un respect crescut pentru mediul în care trăim. 

 

 

 

   Neptun în Casa a doua 

 

 Să obţineţi o relaţie liniştită cu posesiuni materiale poate fi foarte greu pentru 

dumneavoastră. Puteţi acţiona naiv în tranzacţiile financiare pentru că nu puteţi înţelege 

importanţa banilor pentru alţi oameni. Poate calculaţi greşit adesea, sau întâmplări 

neprevăzute vă strică siguranţa financiară. Cheltuiala vicioasă sau credinţa că alţi oameni sunt 

responsabili să aibă grijă de dumneavoastră şi să vă ajute să vă menţineţi sunt tipice pentru 

dumneavoastră. 

 

 Oricum, trebuie să faceţi un efort să dezvoltaţi o atitudine realistă despre bani şi să nu 

lăsaţi această problemă deoparte. Nesiguranţa dumneavoastră poate fi potolită de valori 

materiale; totuşi, trebuie să conştientizaţi faptul că însuşirile spirituale sunt mult mai de 

încredere. Să nu credeţi că un cont în bancă bine alimentat vă poate proteja de relele din 

această lume. 

 

 Dacă v-aţi învăţat lecţia, le veţi permite altora să folosească resursele dumneavoastră 

financiare sau le veţi folosi pentru activităţi creatoare. 

 

 

 

   Neptun în sextil cu Pluto 

 

 Acest aspect este evident din 1943 şi a existat pentru mult timp, în special în era 

actuală unde Pluto a intrat pe o orbită neregulată. De aceea, aceste aspect ar trebui interpretat 

conform consecinţelor sale pentru întreaga lume, opus influenţei sale asupra oamenilor. Cu 

acest aspect, omenirea ar  trebui să obţină progresul spiritual, care ar putea ajunge la apogeu 

în cursul său mai ales că Neptun se află în Peşti. La sfârşitul anilor '80, unul dintre cele două 

sisteme politice dominatoare practic a dispărut. Hărţile generaţiilor care au cauzat acest lucru 

au avut sextil între Neptun şi Pluto. 
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 Nu a fost întâmplător faptul că acest aspect a apărut în timpul unei perioade critice a 

dezvoltării umanităţii. Unii oameni ar fi vrut să credem că invenţia atomică ar duce omenirea 

într-o lume ideală a prosperităţii şi mulţumirii. Ceea ce nu a fost menţionat era faptul că 

potenţialul pentru distrugerea planetei Pământ de mai multe ori a fost ascuns în aceasta. Acum 

20 de ani, oamenii spuneau că puteri incredibile plutonice, ce au fost descoperite de 

cercetători ingenioşi şi greşit îndrumaţi, ar putea fi folosite creativ fără a cauza nici un pericol. 

Astăzi, toată lumea care lucrează în industria energiei atomice nu are nici o îndoială despre 

dezastrul pe care îl pot cauza eşecurile umane şi tehnologice. O privire la resurse generatoare 

de energie precum cânepa, a cărei producţie din păcate a întâmpinat o rezistenţă puternică, a 

dezvăluit faptul că este momentul oportun pentru a plasa deciziile referitoare la binele acestei 

planete în mâinile unor oameni a căror viziune se extinde dincolo de viitoarele alegeri. 

 

 Poate că este timpul pentru oameni mai tineri să preia destinul planetei în mâinile lor, 

deoarece au viitorul înainte şi abordează planificarea şi structurarea cu mai multă sensibilitate 

decât sunt capabilă cei mai în vârstă aleşi. 

 

 Astăzi este mai important decât niciodată să lăsăm dragostea universală, reprezentată 

de Neptun, să ajungă în forma ei maximă. Această realitate şi necesitatea ei tragică au devenit 

mai evidente în timpul conferinţelor despre climă ce au avut loc la Berlin şi Rio, unde anumite 

state insule şi-au exprimat îngrijorarea despre creşterea nivelului mărilor şi cărora nu li s-a 

acordat oportunitatea să facă nimic despre aceasta. De asemenea, când ne gândim la 

paradoxul ozonului –prea mult deasupra, prea puţin dedesubt - ne facem o impresie asupra 

provocării omenirii pentru viitor. Multe depind de cât de intensiv înţelegem că durata unei 

vieţi normale de 70-75 de ani este nesemnificativă comparativ cu durata dezvoltării lumii. 

Sperăm totuşi că într-o bună zi vom putea să acceptăm faptul că omul este doar o parte 

minusculă a universului, chiar dacă poate gândi ; un fapt ce poate fi un element tragic. 

 

 

 

   Neptun în sextil cu Ascendentul 

 

 Sensibilitatea dumneavoastră vă permite să arătaţi emoţii puternice. Deoarece puteţi fi 

foarte fermecătoare, sunteţi în postura de a capta fascinaţia oamenilor şi de a îi convinge că 

ceea ce faceţi merită. Dacă scopurile dumneavoastră nu sunt egoiste, acest lucru ar putea avea 

un efect pozitiv. Dacă aveţi tendinţa să fiţi egoistă, acest lucru ar putea avea consecinţe 

neplăcute pentru dumneavoastră. 

 

 Pe de altă parte, aţi putea avea o atracţie magică ce atrage oamenii, ce ar putea merge 

atât de departe încât să aibă un efect hipnotic. De asemenea, aici este vital să fie folosită în 

beneficiul tuturor. Dacă puteţi să învăţaţi să fiţi mai incisivă, încrederea în sine va creşte şi 

veţi putea să vă dedicaţi unor ambiţii mai mari. 

 

 

 

   Pluto  - Schimbarea inevitabilă 

 

 Cu diametrul său de 2.400 kilometri, Pluto este cea mai mică planetă cunoscută. A fost 

descoperit pe 18 februarie 1930, în Flagstaff, Arizona. Pluto are nevoie de 247 de ani şi 7 luni 

pentru a înconjura Soarele. Planeta Pluto rămâne în fiecare semn astral în jur de 20 de  ani. O 
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lună, denumită Charon, purtând numele unui personaj care, în mitologia greacă, trecea 

sufletele morţilor în Hades, lumea subpământeană, se roteşte în jurul său.  

 Pluto este zeul roman al lumii subpământene, în care toţi se vor duce într-o bună zi. În 

astrologie, el simbolizează masele şi reprezintă schimbarea bruscă, distrugerea, regenerarea şi 

transformarea. El poate fi interpretat în contextul actualelor evenimente din lume. În 

horoscoapele personale, trebuie să ne concentrăm asupra poziţiei Caselor lui zodiacale şi 

asupra aspectelor acesteia.  

 Împreună cu Marte, Pluto guvernează întregul semn al Scorpionului. 

 

 

 

   Pluto în zodia Balanţei 

 

 Pluto ar trebui interpretat pentru persoane după poziţia sa şi aspectele sale faţă de 

celelalte planete, deoarece se deplasează foarte încet. S-a aflat în semnul Balanţei din 1972 

până în 1984. 

 

 Pluto a fost descoperit în 1930 în Flagstaff, Arizona. Pe durata şederii sale în Balanţă, 

semnul armoniei şi justiţiei, oamenii au început să-şi reconsidere ideile despre relaţiile 

interumane. Aşa au descoperit că înţelegerea este mai eficientă decât conflictele armate. 

Pentru a evita distrugerea întregii vieţi de pe planetă, posibilă datorită armelor atomice, au 

fost descoperite noi modalităţi de a ajunge la un acord. Să sperăm totuşi că această atitudine 

va întruni şi cerinţele viitorului. Lumea are nevoie de standarde acceptate de toţi, drepturile 

omului de exemplu, care în multe cazuri au fost formulate pentru prima dată în această 

perioadă. Totuşi, un al treilea război mondial ar putea fi prevenit - ciudat! - cu ajutorul 

armelor de distrus în masă. Grupări politice, care lucrează să restabilească balanţa ecologică a 

Pământului, au atras suficient atenţia asupra lor pentru a intra în peisajul politic. Mulţi oameni 

au recunoscut că singura modalitate prin care civilizaţia va supravieţui este să creştem dorinţa 

de a face compromisuri. 

 

 

 

   Pluto în Casa a douăsprezecea 

 

 Pluto în cea de-a douăsprezecea Casă vă cere să vă înfruntaţi conflictele interioare şi 

să învăţaţi cum puteţi scăpa de teamă şi cum vă puteţi detaşa de posesiunile materiale şi chiar 

de viaţa dumneavoastră. Coborâţi adânc în subconştient şi întrebaţi-vă cum puteţi depăşi 

inhibiţiile şi cum să scoateţi la lumină tot ce e latent în dumneavoastră. Poate vă este teamă să 

cedaţi părţii dumneavoastră mai puţin pozitive şi vă temeţi să nu fiţi copleşită de emoţii şi 

pasiuni. Dacă sunteţi sub presiune, aveţi tendinţa de a vă refugia în izolare şi nu veţi ajunge 

niciodată să vă cunoaşteţi şi veţi pierde multe şanse. Conştientizaţi faptul că puterea pentru 

multe acte creatoare este ascunsă în dumneavoastră şi ar putea avea o influenţă pozitivă 

asupra oamenilor din jur. 

 

 Drumul spre această conştiinţă vă duce la alungarea comportamentului învechit şi a 

structurilor de personalitate. Urmăriţi idei măreţe şi uitaţi de eul dumneavoastră pentru a 

accesa surse de energie. Poate suferiţi de o teamă puternică de moarte ca şi semn etern al fricii 

dumneavoastră de autoanihilare. Acest lucru oferă o abordare a sarcinii de a vă lămuri situaţia 

şi de a vă aduce calităţile ascunse la lumină. 
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 Ca nimeni altul, puteţi învăţa prin durere şi crize şi puteţi renaşte ca pasărea Phoenix 

din propria cenuşă. 

 

 

 

   Pluto în conjuncţie cu ascendentul Pluto 

 

 Cu intuiţia şi dorinţa dumneavoastră sunteţi în poziţia de a recunoaşte şi a vedea 

rădăcina relaţiilor vieţii şi să le folosiţi intereselor dumneavoastră. Din acest motiv, puteţi lovi 

uşor în fundamentul surselor puterii universului şi sunteţi abilă în a le folosi pentru a le 

regenera oricând, dacă este posibil să faceţi aceasta fără a cauza suferinţă. Oamenii vă văd ca 

pe un clovn bătăuş, deoarece întotdeauna reuşiţi să depăşiţi repede orice criză. Aici ar putea 

exista un pericol în a încerca să manipulaţi tot ce vă înconjoară. Deşi aţi putea fi chiar bună la 

aceasta, Pluto fiind planeta maselor, nu vă va ajuta dacă veţi folosi acest talent pentru 

propriile ambiţii egoiste. De aceea, sunteţi în mod special potrivită pentru a reprezenta 

interesele unui grup larg de oameni, ceea ce vă va câştiga acceptarea celorlalţi. 

 

 

 

   Pluto în pătrar cu Mijlocul Cerului 

 

 Aceasta conjunctură astrologică este destul de neplăcută provocând conflicte atât 

acasă, cât şi la locul de muncă. Acest lucru poate fi datorat faptului ca doriţi să influenţaţi 

mereu lucrurile care se petrec în jurul vostru. Este posibil ca, în perioada copilăriei şi a 

adolescenţei, să fi avut conflicte cu părinţii. Va trebui să faceţi eforturi pentru a vă schimba, 

altfel la locul de muncă vor apărea mereu situaţii tensionate. Acest aspect poate fi cauzat şi de 

faptul că sunteţi încredinţată că întotdeauna dumneavoastră alegeţi cea mai bună soluţie de a 

rezolva ceva. 

 

 

 

   Caron – Atitudinea socială 

 

 Caron este un corp ceresc relativ mic, descoperit pe 1 noiembrie 1977. Orbita sa se 

află între Saturn şi Uranus. Caron are nevoie de 50-51 de ani pentru a se roti în jurul Soarelui. 

Orbita sa eliptică îl face să aibă o durată variabilă de rotaţie în fiecare semn. Caron călătoreşte 

prin semnul Balanţei în nu mai puţin de 18 luni, în vreme ce,  în semnul Berbecului, rămâne 

timp de 8 ani. Unii astrologi îi atribuie lui Caron guvernarea semnului Fecioarei, alţii optează 

pentru Săgetător. 

 

 Este uşor de înţeles că interpretările iniţiale ale lui Caron nu au ajuns prea departe. 

Explorarea sa din punct de vedere astrologic este doar la început. La fel ca şi în cazul 

celorlalte planete descoperite în ultimul timp, starea de spirit generală şi situaţia întregii 

omeniri la vremea descoperirii acestui corp ceresc sunt luate în considerare în interpretările lui 

Caron. Simbolul lui Caron seamănă cu o cheie. 

 

 O a doua indicaţie în interpretarea sa este rolul deţinut în mitologia antică. Caron a fost 

un centaur, jumătate om, jumătate cal. El era în acelaşi timp tămăduitor, astrolog, profesor, 

muzician şi războinic. De asemenea, el a fondat Asclepeion, un centru din Grecia antică în 

care oamenii bolnavi erau vindecaţi şi unde se învăţa medicina. Un lucru interesant: Caron a 
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fost rănit de o săgeată trasă de Hercule, al cărei vârf a fost înmuiat în otrava pe care chiar el 

însuşi a descoperit-o. Caron a avut dureri foarte mari, dar, pentru că era nemuritor, n-a putut 

să treacă în nefiinţă. El s-a retras într-o peşteră şi nu a fost eliberat din agonia sa până când nu 

a coborât de bună voie în lumea subterană, în Hades, în schimbul eliberării lui Prometeu.  

 

 Aşa cum am spus, Caron se învârte în jurul Soarelui, între Saturn şi Uranus: între 

ultima planetă interioară şi prima planetă exterioară. Această poziţie cheie i-a garantat lui 

Caron rolul de punte de legătură între planetele interioare şi exterioare. În urma experienţei cu 

Caron, misterioasele planete Uranus, Neptun şi Pluton au devenit mai accesibile. Energiile 

colective ale acestor planete pot fi receptate şi utilizate cu ajutorul lui Caron.  

 

 Dacă ne uităm mai atent la timpul trecut de la descoperirea lui Caron, vom observa o 

intensă căutare a sensurilor. Din ce în ce mai multe persoane au ajuns să înţeleagă necesitatea 

unităţii dintre introspecţie (cercetarea propriului interior) şi acţiune. Astfel, Caron apare ca un 

ghid interior, care aduce o lumină în inima întunericului, deschizându-ne spiritul spre 

experienţe dincolo de rutina zilnică. 

 

 Dezvoltarea unei conştiinţe colective pozitive, singura capabilă să ne aducă 

transformarea necesară pentru a crea un viitor paşnic şi sigur, ar putea, datorită descoperirii 

lui Caron, să nu rămână doar un vis. 

 

 Dacă vă interesează să aflaţi mai multe despre acest subiect, ar fi mai bine să începeţi 

să vă gândiţi la poziţia lui Caron în propriul dumneavoastră horoscop. S-ar putea să 

descoperiţi cheia sentimentelor care vă modifică gândirea şi percepţiile. Trebuie acordată o 

atenţie deosebită aşezării perpendiculare a lui Caron aflat în trecere, care, în funcţie de poziţia 

lui în diagrama natală, ar putea avea loc la vârste diferite. 

 

 

 

   Lilith – Feminitatea înlăturată 

 

 Lilith nu este o planetă, ci un aşa numit punct "sensibil" calculat. Poziţia sa pe 

diagrama este determinată de orbita eliptică descrisă de Luna în jurul Pământului. Mai întâi, 

punctele de pe orbita lunara situate cel mai departe de Pământ sunt unite printr-o axa. Lilith se 

găseşte pe un punct de pe această axa, exact pe partea opusa Pământului, la aceeaşi distanţă de 

centrul elipsei. După Pământ, acest punct este al doilea punct focal pe orbita Lunii. Rotaţia lui 

Lilith pe orbită durează 3.232 zile, adică aproximativ 8,9 ani. 

 

 Pentru a interpreta poziţia sa pe hartă, este important să cunoaştem istoria lui Lilith. Ea 

a fost prima soţie a lui Adam şi a fost aruncată afară din Paradis, pentru că a refuzat să i se 

supună lui pe motive de sex. Apoi, ea a trăit cu demonii, cu care a zămislit un număr imens de 

copii, pe ţărmul Mării Roşii. Îngerii trimişi de Dumnezeu au găsit-o în cele din urmă pe Lilith 

şi i-au cerut să se întoarcă la Adam. Lilith a refuzat. Drept pedeapsă, câte o sută dintre copiii 

săi au fost omorâţi în fiecare zi. Lilith a înnebunit de supărare şi a început să omoare, la 

rândul său, alţi oameni. Victimele sale erau femei lăuze, copilaşi sau bărbaţi, pe care mai întâi 

îi seducea, apoi îi omora. În afară de asta, se presupune că ar fi apărut sub chipul şarpelui în 

Paradis, oferindu-i Evei mărul din pomul Cunoaşterii, ceea ce a dus la alungarea oamenilor 

din Paradis.  
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 De asemenea, un alt nume al lui Lilith oferă o perspectivă mai apropiată de sensul său 

din horoscop: Lilith este numită, de asemenea, ,,Luna Neagră” (aşa şi este reprezentată 

grafic), devenind cealaltă faţă, nevăzută, a feminităţii. Ea este nu doar cea care dă viaţă,  ci şi 

cea care aduce moartea, durerea şi dezastrul. Ea a jucat un rol important în astrologia 

străveche a Babilonului şi Asiriei, care a fost redescoperită atunci când femeile din anii '60 şi 

'70 îşi cereau drepturile de a-şi reglementa propria conduită sexuală, controlul naşterilor sau 

avorturile şi pretindeau un tratament egal cu al bărbaţilor. Nu este surprinzător ca femeile au 

fost atrase de Lilith şi nici ca literatura despre interpretările lui Lilith a fost scrisă mai ales de 

femei.  

 

 În lumina psihologiei moderne, interpretările poziţiei lui Lilith vorbesc despre 

dorinţele neîmplinite, despre partea umbrită a personalităţii noastre, pe care o suprimăm, 

despre experienţele dureroase, despre privaţiuni şi întuneric. Ca şi în cazul lui Pluton, 

procesele declanşate de aici trebuie să ducă la recunoaşterea de sine şi la acceptarea părţii 

întunecate din noi. Binele şi Răul n-ar trebui să fie net separate unul de altul, ci existenţa 

umană ar trebui văzută ca având mai multe faţete. 

 

 

   Ascendentul – Poarta spre lumea exterioară 

 

 Ascendentul este semnul care răsare la Est în momentul naşterii noastre. Metaforic 

vorbind, el ne "canalizează" speranţele în viaţă. Prima impresie ne urmăreşte în fiecare zi a 

vieţii noastre, influenţându-ne fiecare contact şi fiecare eveniment. Ascendentul canalizează 

toate celelalte energii de pe harta natală, contribuind activ la exprimarea lor. El descrie 

drumul pe care îl străbatem pe harta natală şi modul în care ne confruntăm cu mediul, 

formând o parte importantă a identităţii noastre. 

 

 În ceea ce priveşte diferenţa dintre Ascendent şi rolul Soarelui, să ne amintim cât de 

greu este pentru noi toţi, ca şi pentru ceilalţi, de altfel, să facem diferenţa între manifestările 

vizibile ale personalităţii noastre şi personalitatea însăşi. 

 

 

 

   Ascendentul în Balanţă 

 

 Ascendentul în Balanţă vă oferă un aspect exterior plăcut şi o personalitate prietenoasă 

şi şarmantă. Vă decoraţi cu gust locurile în care trăiţi. Nu este de mirare că oriunde mergeţi 

oamenii sunt bucuroşi să vă vadă şi femeile sunt atrase de dumneavoastră. 

Sunteţi de fapt liniştită sub această "mască" plăcută. Pentru că idealurile dumneavoastră înalte 

cer o atmosferă liniştită. Faceţi lucruri dificile. Nu înţelegeţi că urmăriţi un vis şi că vă 

pregătiţi pentru din ce în ce mai multă frustrare. Trebuie să învăţaţi să acceptaţi anumite 

adevăruri neplăcute. Gândiţi-vă cât de multe faceţi pentru ceilalţi pentru a le câştiga 

aprecierea şi pentru a vă mări respectul de sine.  

 

 Pentru a obţine mulţumire în viaţa dumneavoastră, aveţi nevoie să vă echilibraţi 

nevoile cu ale celorlalţi. Nu faceţi doar compromisuri cu sentimentele neplăcute, ci examinaţi-

le cauza. Deveniţi conştientă de propriile nevoi şi evitaţi să percepeţi nevoile celorlalţi ca pe 

ale dumneavoastră. Puteţi să dăruiţi cu o generozitate surprinzătoare, odată ce aţi învăţat să 

primiţi la fel de natural. Amintiţi-vă că nu trebuie să plătiţi pentru greşelile nimănui.  
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 Când încercaţi să atingeţi un scop, nu ar trebui să vă confruntaţi faţă în faţă, ci să 

aşteptaţi calm. Unitatea şi armonia nu pot fi forţate. Când trebuie să înţelegeţi acest lucru, veţi 

deveni cel mai de preţ cadou pe care îl puteţi dărui cuiva. Dorinţa dumneavoastră de a vă 

sacrifica nu va lăsa pe nimeni indiferent. 

 

 

Mijlocul Cerului (Centrul bolţii cereşti sau „mijlocul cerului") – Situaţia în societate 

 

 "Medium Coeli" (în latină, Centrul bolţii cereşti), care se mai numeşte şi "Mijlocul 

Cerului", se referă la cel mai înalt punct de pe diagramă. Este punctul de apogeu, unde 

Planetele ating cea mai înaltă poziţie de pe orbita lor vizibilă, deasupra orizontului. Acest 

punct formează vârful sau începutul (punctul de debut) al celei de-a zecea Case. Diametral 

opus, se află - la începutul (vârful) celei de-a patra Case - punctul cel mai de jos al diagramei, 

„Imum Coeli" (în latină, punctul inferior al bolţii cereşti) sau IC.  

 Mijlocul Cerului simbolizează, în general, conştientul, iar IC reprezintă 

subconştientul. 

 Poziţia Mijlocul Cerului pe diagrama dumneavoastră poate arăta modul cum vă 

comportaţi în lumea exterioară. Aceasta include şi rolul dumneavoastră în public, cariera 

profesională, poziţia dumneavoastră socială, şi, în unele cazuri, şansele dumneavoastră de 

succes. Mijlocul Cerului descrie orientarea dumneavoastră profesională, în ce aveţi talent şi 

cum să procedaţi pentru a vă planifica evoluţia carierei. Se mai află aici informaţii despre 

importanţa părerilor altor oameni şi despre faptul dacă sunteţi ori nu insistentă şi/sau hotărâtă. 

 

 O interpretare exactă a ambiţiilor dumneavoastră profesionale trebuie să includă 

poziţia planetelor în cea de-a zecea Casă  şi aspectele dintre restul celorlalte corpuri cereşti. 

 Interpretarea conţine o listă a profesiilor asociate cu Mijlocul Cerului în Astrologia 

clasică. Din această cauză, nu trebuie să luaţi în considerare numele profesiei aşa cum apare în 

listă, ci abilităţile care sunt relevante pentru fiecare domeniu profesional. 

 

 

   Centrul bolţii cereşti în Rac 

 

 Vă veţi alege profesia în funcţie de ceea ce simţiţi. Planificările şi strategiile nu sunt 

stilul dumneavoastră. Suportaţi responsabilitatea pentru orice faceţi şi vreţi să vă implicaţi cu 

tot sufletul. Bineînţeles, preferaţi să lucraţi cu oameni, nu cu maşini. Faceţi tot posibilul să 

evitaţi competiţia. Dacă nu vă simţiţi acceptată, pur şi simplu vă părăsiţi poziţia. Nu urmăriţi 

nici un scop particular, cariera dumneavoastră poate fi marcată de întreruperi şi schimbări de 

poziţie. Cel mai important criteriu este să vă simţiţi în largul dumneavoastră cu atmosfera de 

la muncă, cariera este pe un loc secundar. Se poate să nu aveţi suficientă energie pentru 

scopurile din carieră, deoarece viaţa privată vă solicită mult. De asemenea, suferiţi de o lipsă 

de încredere în sine.  

 Dacă ar trebui să ajungeţi într-o poziţie de conducere, va trebui să fiţi atentă să nu vă 

lăsaţi impulsivitatea să-i "zăpăcească" pe angajaţi şi să aducă frustrare. Pe de altă parte, 

convingerile şi simţul dumneavoastră înnăscut al responsabilităţii vă vor motiva întotdeauna 

pentru a găsi timp pentru îmbunătăţirea felului de a fi a oamenilor. Cu Mijlocul Cerului în 

semnul Racului aţi putea fi o bună nutriţionistă. Munca cu copiii, asistenţă medicala sau 

industria alimentară, v-ar putea de asemenea interesa.  

 Priviţi mai îndeaproape poziţia Lunii şi aspectul dintre celelalte planete din harta 

dumneavoastră pentru a determina influenţa acestora asupra trăsăturilor caracterului. 

 


