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Tuturor cursanților mei,
care mi-au adus

răspunsuri și revelații
cu fiecare întrebare

pe care mi-au pus-o. 
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Astrogramele care ilustrează această carte sunt întocmite 
cu softul astrologic Halloran, Astrology for Windows, 
versiunea 3.0. (n. aut.)



7

Cuvânt înainte

Studiul astrologiei este o muncă de conștientizare. Iar 
munca presupune implicare, dăruire, disciplină, per-

se verență, răbdare, ascensiune și recompense peste așteptări. 
Cel mai mare merit al astrologiei este acela de a ne ajuta să 
înțelegem de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă sau, după 
caz, de ce nu ni se întâmplă ceea ce am dori să ni se întâmple. 
Mergând pe firul cauzelor, acceptând trecutul, aducem în lu-
mină schimbările pe care le avem de făcut în prezent ca să ne 
creăm viitorul pe care ni-l dorim.

Harta natală este o hartă a alegerilor posibile, nicidecum o 
hartă a experiențelor predestinate. Orice alegere schimbă cursul 
evenimentelor. Plecăm în călătoria acestei vieți cu un bagaj de 
predispoziții, dar la fiecare răscruce de drumuri rămânem sin-
guri. Ca spirite, suntem una cu tot ce există și ocupăm un loc în 
ierarhia Creației. În corpul fizic, devenim la rândul nostru Crea-
tori, aducând de sus, fiecare de la nivelul său, aici jos, în planul 
material, puterea de a da suflare de viață. Pe această planetă, ne 
experimentăm pe noi înșine ca ființe divine ce aduc in finitul în 
dimensiunea limitată a formelor. Depășindu-ne con diția umană, 
deci evoluând în acest corp fizic, creștem și la nivel de spirit.

Rolul de Dumnezei pe Pământ nu presupune asumarea 
rolului de stăpâni. Dumnezeu, Tatăl, Creatorul este viața, tot 
ceea ce există. „Eu sunt cel ce sunt!“ (Biblia, Exodul 3,14) A 
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trăi o viață conștientă înseamnă a ști permanent cine suntem, 
cât merităm, ce putere avem ca Fii ai lui Dumnezeu. Copii ai 
Universului. Astrologia ne reamintește de unde venim și ce 
avem de făcut pe aici, fiind vocea Sinelui nostru aflat în călă-
torie într-un corp fizic pe planeta Pământ. Astrologia ne învață 
să comunicăm cu noi și cu ceilalți, printr-un limbaj alcătuit din 
semne și simboluri.

Fiind limbaj simbolic, astrologia se învață simbolic, prin 
metafore și asocieri. De aceea facem incursiuni în mitologie, 
în psihologie, în spiritualitate. Informațiile vin sub formă de 
intuiție, prin revelații, prin conexiuni care se fac la nivel subtil. 

Cartea de față are drept scop construirea unei viziuni 
asupra astrologiei ca sistem de cunoaștere integrat în spiritua-
litate, vizând evoluția personală.

Am lăsat explicațiile să curgă, interpretările unor aspecte 
sau configurații sunt mai scurte, altele sunt mai lungi, întrucât 
fiecare informație la care ne conectăm are propria lungime de 
undă. Unele informații sunt mai concentrate, altele mai ample. 
Am insistat cu interpretările acolo unde informațiile care cir-
culă de obicei asupra unui subiect sunt neclare, deformate sau 
insuficiente, aşa cum se întâmplă în cazul unor zodii sau pla-
nete, ceea ce a dus la întinderea inegală a unor (sub)capitole în 
ansamblul lucrării, însă am considerat că acele clarificări sunt 
necesare pentru buna înţelegere a felului cum stau lucrurile. 

Abordarea este departe de vreo linie clasică sau tehnică, 
introducând paralelisme cu alte căi de cunoaștere. Astrologia 
este privită energetic, iar evoluția omului este pusă în acord 
cu Legile Universului. Scopul acestei cărți, care se dorește a fi 
un ghid de iniţiere în tainele astrologiei, este autocunoașterea 
prin astrologie, mai precis descrierea primilor pași pe această 
cale de cunoaştere, culminând cu redactarea și interpretarea 
unei hărți natale. Materialul prezentat în paginile ce urmează 
este rezultatul unor căutări personale și revelații, susținute de 
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experiența practică de consiliere astrologică, care au condus 
pe alocuri la reinterpretarea sau stilizarea unor principii și 
definiții prezente în manualele de astrologie. Discursul se con-
centrează pe elaborarea unui sistem de interpretare compus din 
cele 12 zodii, cele 12 case, cele 10 planete principale, la care 
se adaugă Nodurile Lunare, Ascendentul, Mijlocul Cerului și 
cele 5 aspecte majore.

Astrologia este doar o cale de evoluție şi, ca orice cale, 
nu este pentru toată lumea. Unii nu rezonează cu ea și nici nu 
au nevoie de astrologie. Chiar dacă planetele se învârt și pentru 
ei, își primesc altfel mesajele pe care le caută. Cu toții suntem 
la fel de în regulă.

Astrologia poate fi considerată știința prin care intuiția 
accesează misterul prezenței omului în Univers, iar astrograma 
natală, sinteza vieții pe care o trăim. Să începem împreună 
des cifrarea acestui limbaj alcătuit din semne și simboluri, prin 
care ajungem la cunoașterea de sine, la înțelegerea pe cale in-
tuitivă a rostului vieții, prin care ne aducem aminte locul și 
menirea noastră.
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1.1. Ce este şi ce nu este astrologia?

Astrologia este o formă de cunoaştere şi de autocunoaş-
tere, în care omul este văzut dintr-o perspectivă holistică, în 
relaţie cu fenomenele cosmice şi cu ritmurile naturale. Viziu-
nea holistică presupune concepţia conform căreia Universul 
este un sistem în care părţile sunt corelate, formând un tot şi 
depinzând unele de altele. 

Omul este un microcosmos în macrocosmos.

Această teorie este prezentă şi în Biblie: omul a fost creat 
în ultima zi a Facerii, deci reprezintă o sinteză a Creaţiei. Tot 
ceea ce există în om există în afara lui şi invers, tot ce există în 
univers are un corespondent la nivelul fiecărui individ.

Dar ce este Universul? Universul este energie! Iar această 
energie se află pe diferite frecvenţe de vibraţie. În fiecare mo-
ment, noi suntem conectaţi la o bandă de frecvenţă, deci la un 
câmp de energie, în funcţie de ceea ce emitem. Dacă emitem ne-
gativitate, atunci ne conectăm la o frecvenţă unde ne întâlnim cu 
alţi oameni care ne confirmă că avem dreptate să fim negativişti.

În acest ansamblu, astrologia devine o cale de a înţe-
lege cu ce tipuri de energii suntem conectaţi, compatibili sau 
incompatibili. La nivel concret, astrologia studiază legăturile 
dintre evenimentele din viaţa oamenilor şi mişcarea planete-
lor pe bolta cerească.

Astrologia este ştiinţă şi artă, în acelaşi timp:
 ştiinţă: la bază stau calcule matematice şi observaţii 

astronomice; astrologia are la bază o tehnică de calcul.
 artă: pe lângă tehnica de calcul, astrologia presupune o 

metodă de interpretare, întrucât operează cu simboluri, 
care trebuie decodificate.
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Astrologia poate fi văzută şi ca un cod, care în trecut era 
secret şi era accesibil numai iniţiaţilor. În prezent, astrologia 
este o disciplină popularizată, numai că adevărul său devine 
accesibil doar celor care sunt pregătiţi să-i descifreze mesajul 
şi utilitatea.

Este o capcană să încercăm să convingem pe cineva de 
puterea astrologiei. Individul trebuie să se convingă singur, iar 
asta li se întâmplă mai ales scepticilor în momente de cum-
pănă, atunci când trec prin teste dificile. Aşadar, chemarea 
spre astrologie poate apărea într-un moment de căutare, poate 
fi asociată unei crize de identitate sau nevoii interioare de a 
afla răspunsuri despre propria persoană şi de a înţelege semni-
ficaţia unor evenimente bulversante care se petrec.

De aceea, astrologia devine şi un instrument de întoar-
cere la sine, pentru că individul, prin autocunoaştere, încearcă 
să devină stăpân pe el, să se repună pe picioare, să-şi recâştige 
integritatea, să facă ordine în viaţă. Astrologia este o cale pen-
tru fiecare dintre noi de a-şi conştientiza puterea interioară.

1.2. Legile Universului

Tot ce ne înconjoară este spirit, este creaţie, este viaţă. 
Am stabilit deja că aceşti termeni sunt sinonimi cu o formă 
de energie. Iar Universul, deci Spiritul, care se manifestă în 
tot ceea ce există, funcţionează după un set de legi. Aceste 
legi, denumite Legile Kybalionului, sunt universal valabile şi 
funcţionează fără excepţie oricând şi oriunde, indiferent dacă 
cineva crede sau nu crede în ele. Iniţiaţii egipteni au păstrat şi 
transmis învăţătura lor prin marele iniţiat şi maestru Hermes 
Trismegistul, învățătură pe care în zilele noastre o confirmă 
ramuri ştiinţifice precum fizica cuantică.
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Legile Universului:

1. Legea mentalismului
2. Legea corespondenţei
3. Legea vibraţiei
4. Legea polarităţii
5. Legea ritmului
6. Legea cauzei şi a efectului
7. Legea genului

1. Legea mentalismului:
Universul este mental, deci suntem ceea ce gândim.

Gândurile noastre sunt cele care ne creează realitatea. 
Un gând greșit va transmite o emoție negativă, care, în timp, 
ajunge în corp sub formă de simptom fizic sau chiar boală. As-
trologia ne poate îndruma să facem acele schimbări care sunt 
necesare pentru a ajunge în armonie cu noi înșine, iar aceste 
schimbări încep cu gândirea pozitivă, pe care o putem stimula, 
de exemplu, prin practicarea afirmațiilor vindecătoare (de 
pildă, repetând zilnic, vreme de 21 de zile, fraza „Mă iubesc și 
mă accept așa cum sunt!“). Tiparele de viață după care trăim, 
conștient sau inconștient, se regăsesc în harta natală, în care 
putem identifica programele mentale unde avem de lucrat. 

2. Legea corespondenţei:
Cum este jos, aşa este şi sus; cum este sus, 
aşa este şi jos.

Fundamentul astrologiei ca limbaj al vieții este explicat 
în rugăciunea „Tatăl nostru“. Ne încarnăm pe această planetă 
ca să ajungem să trăim „precum în Cer, aşa şi pe Pământ“. 
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Fiecare dintre noi vine cu un plan de viață (de sus) și cu 
experiențe alese ori impuse de trăit (aici, jos), pe care le putem 
citi (decodifica) în astrogramă.

Legea corespondenței ne ajută să înțelegem că nu există 
cauzalitate între mișcările planetelor și evenimentele din viața 
noastră. Auzim deseori spunându-se că ni se întâmplă câte ceva 
din cauză că este Mercur retrograd sau că Jupiter, de exemplu, 
face o cuadratură cu vreo altă planetă. Să ne înțelegem: nu 
planetele sunt de vină pentru ceea ce trăim noi! Planetele sunt 
niște forțe cosmice, de acolo de sus, de pe cer, cu care rezonăm 
și noi aici, jos, într-un segment al vieții noastre. Atâta timp cât 
o planetă formează, în mersul ei pe cer, anumite raporturi cu 
alte planete, care îi blochează curgerea fluxului de energie, iar 
în harta noastră natală planeta respectivă are o influență aparte, 
în conformitate cu legea corespondenței, este firesc ca și noi să 
întâmpinăm situații care ne obstrucționează îndeplinirea anu-
mitor dorințe sau realizarea anumitor acţiuni.

Aceeași lege ne spune că ceea ce este în interior se reflectă 
în exterior și invers, ceea ce este în exterior se reflectă în inte-
rior. De aici se reflectă principiul oglinzilor, care funcționează 
mai ales în relații. Numeroase persoane consultă un astrolog 
ca să afle de ce anume atrag parteneri total nepotriviți pentru 
ele, când, de fapt, nicio întâlnire nu este întâmplătoare. Fiecare 
om vine să ne arate ceva despre noi, să scoată la suprafață 
ceva ce există în interiorul nostru, ceva ce poate că nici noi nu 
știam că avem înăuntru. Iar acest „ceva“ poate fi un talent, o 
calitate, dar la fel de bine o traumă nevindecată. Oamenii apar 
ca să ne pună degetul pe rană sau ca să aprindă lumina din noi. 
În analiză, se identifică în astrograma natală tiparele de com-
portament și tiparele relaționale care fac să se materializeze 
numai parteneri dintr-o anumită categorie. Doar schimbând 
tiparul după care conștientizăm că am trăit și lucrând pentru 
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a deveni mai armonioși cu noi înșine putem schimba calitatea 
oamenilor pe care îi atragem.

3. Legea vibraţiei:
În Univers, nimic nu stă, totul se mişcă, 
totul vibrează.

Legea vibrației se învață în școala elementară la ora de 
fizică, prin prisma legii conservării materiei: „în natură, ni-
mic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă.“ 
Atașamentele și posesivitatea încalcă acest principiu univer-
sal. Nimic nu este veșnic, nimic nu poate fi ținut pe loc sau 
conservat prea mult timp în aceeași formă fixă. Tot ce încer-
căm să apucăm, să acaparăm, să monopolizăm fără să mai 
dăm drumul ne face să suferim, mai devreme sau mai târziu. 
A venit odată, la o consultație astrologică, o doamnă foarte 
supărată, care timp de 18 ani avusese o căsnicie minunată, în-
cununată cu bună înțelegere, doi copii minunați, vacanțe de 
vis, recunoaștere publică. Până în ziua în care soțul a plecat din 
senin cu secretara.

Orice relație se cultivă și se construiește ca o spirală, 
în care două linii se ondulează permanent una după alta, ca 
într-un dans. Când nu schimbi nimic, când refuzi să înțelegi 
mai mult despre viață, când ani de zile îți petreci concediul 
în același loc, când reciclezi aceleași discuții, când vigilența 
seducției adoarme, când iei totul de bun ca și cum ți se cuvine, 
fără să mai faci nimic, viața te împinge să faci schimbări. Iar 
dacă nu le faci de voie, le faci de nevoie. Când se atinge punc-
tul de saturație, se umple paharul și dă pe dinafară. Cum se 
spune, dacă mănânci în fiecare zi friptură, tot îți mai vine poftă 
de o ciorbă. Iar dacă mănânci numai ciorbă, ai mai gusta din 
când în când și câte o friptură.
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Singura certitudine în viață este schimbarea. De aceea, 
confortul se opune legii vibrației, și nu vorbim despre calitatea 
vieții, ci despre zona de confort alcătuită din obișnuințele și 
din rutina la care ne este foarte greu să renunțăm. Unii oameni 
se obișnuiesc așa de tare să sufere încât intră în confortul pe 
care li-l dă tocmai suferința, luând acele decizii care îi fac de 
fiecare dată să sufere. 

Suferința creează la rândul ei dependență și devine drog. 
Iar când e deja prea mult, încep întrebările „De ce?“ și cău-
tările, astrologia fiind una dintre căile prin care se pot obține 
răspunsuri. Contactul cu astrologia poate fi un pas în direcția 
schimbărilor necesare către starea de bine. 

4. Legea polarităţii:
Totul este dublu, totul are două extreme; extremele 
se ating și nu sunt, de fapt, decât grade diferite ale 
aceleiaşi vibraţii.

Această lege se aplică foarte transparent în relațiile în 
care, după ani de lapte și miere, partenerii nu au limită în a-și 
face rău unul altuia. Dragostea și ura sunt cele două capete re-
versibile ale energiei care circulă între doi oameni. Este la fel 
ca în cazul termometrului: indiferent că vorbim despre căldură 
sau despre frig, în esență măsurăm aceeași vibrație – tempera-
tura. Existența pe această planetă presupune acceptarea stării 
de dualitate.

Scopul vieții umane nu este acela de „a fi buni“, con-
damnând răul, atâta timp cât, în fiecare dintre noi, conviețuiesc 
lumina și întunericul. Negând răul, ne sabotăm singuri. Dacă 
am fi doar buni și luminoși, poate ne-ar crește aripi și ne-am 
lua zborul ca îngerii, spre cer, dar atâta timp cât trăim în mate-
rie și avem limite impuse de corpul fizic, avem altă treabă aici. 
Celor ce pretind altceva le atragem atenția că au greșit planeta. 
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5. Legea ritmului
Totul evoluează şi degenerează,  pe principiul 
pendulei: mişcarea la stânga este egală 
cu mişcarea la dreapta.

Pierderile, eșecurile, căderile din funcție sunt cumpene 
serioase pentru care oamenii apelează la astrolog. Legea rit-
mului explică faptul că viața este ca o sinusoidă, cu urcușuri și 
coborâșuri. Întotdeauna îi încurajez pe oameni să-și schimbe 
perspectiva atunci când sunt la capătul puterilor, în cele mai 
slabe momente ale vieții lor. Principiul este cât se poate de 
simplu: „Bucură-te! Nu mai ai unde să cobori, ești pe fundul 
prăpastiei. Nu poți să te mai duci în jos! Nu-ți mai rămâne 
decât să urci!“ Invers, indiferent cât de sus ai urca, vine și ziua 
în care este inevitabil să cobori! Nu există creștere infinită, 
descreșterea fiind de fiecare dată iminentă. După marile valuri 
de creștere economică necontrolată, omenirea traversează cele 
mai austere crize financiare. Fluxul naște refluxul, iar acțiunea 
poartă cu ea sămânța reacțiunii.

Cu cât urci mai sus într-o ierarhie și te agăți de orgoliul 
care te face dornic să-ți conservi funcția, statutul și beneficiile, 
cu atât căderea de la înălțime este mai spectaculoasă. Orice 
exces este dăunător, întrucât creează un dezechilibru, care se 
cere îndreptat. Bucuria exagerată poate să provoace un atac de 
cord, în timp ce tristețea prelungită, fără bucurie, îmbolnăvește 
plămânii.

Inspirația este urmată de expirație, efortul susținut tre-
buie alternat cu odihna și relaxarea, viața socială nu poate 
aduce satisfacții depline dacă nu este în echilibru cu viața pri-
vată. Atunci când te concentrezi ani de zile exclusiv pe as-
censiunea în carieră, ignorând intimitatea, nu e de mirare că 
te trezești singur, din moment ce mișcarea vieții a fost făcută 
doar la stânga sau la dreapta. Dansurile populare sintetizează 
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Tuturor cursanților mei,
care mi-au adus


răspunsuri și revelații
cu fiecare întrebare


pe care mi-au pus-o. 
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Astrogramele care ilustrează această carte sunt întocmite 
cu softul astrologic Halloran, Astrology for Windows, 
versiunea 3.0. (n. aut.)
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Cuvânt înainte


Studiul astrologiei este o muncă de conștientizare. Iar 
munca presupune implicare, dăruire, disciplină, per-


se verență, răbdare, ascensiune și recompense peste așteptări. 
Cel mai mare merit al astrologiei este acela de a ne ajuta să 
înțelegem de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă sau, după 
caz, de ce nu ni se întâmplă ceea ce am dori să ni se întâmple. 
Mergând pe firul cauzelor, acceptând trecutul, aducem în lu-
mină schimbările pe care le avem de făcut în prezent ca să ne 
creăm viitorul pe care ni-l dorim.


Harta natală este o hartă a alegerilor posibile, nicidecum o 
hartă a experiențelor predestinate. Orice alegere schimbă cursul 
evenimentelor. Plecăm în călătoria acestei vieți cu un bagaj de 
predispoziții, dar la fiecare răscruce de drumuri rămânem sin-
guri. Ca spirite, suntem una cu tot ce există și ocupăm un loc în 
ierarhia Creației. În corpul fizic, devenim la rândul nostru Crea-
tori, aducând de sus, fiecare de la nivelul său, aici jos, în planul 
material, puterea de a da suflare de viață. Pe această planetă, ne 
experimentăm pe noi înșine ca ființe divine ce aduc in finitul în 
dimensiunea limitată a formelor. Depășindu-ne con diția umană, 
deci evoluând în acest corp fizic, creștem și la nivel de spirit.


Rolul de Dumnezei pe Pământ nu presupune asumarea 
rolului de stăpâni. Dumnezeu, Tatăl, Creatorul este viața, tot 
ceea ce există. „Eu sunt cel ce sunt!“ (Biblia, Exodul 3,14) A 
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trăi o viață conștientă înseamnă a ști permanent cine suntem, 
cât merităm, ce putere avem ca Fii ai lui Dumnezeu. Copii ai 
Universului. Astrologia ne reamintește de unde venim și ce 
avem de făcut pe aici, fiind vocea Sinelui nostru aflat în călă-
torie într-un corp fizic pe planeta Pământ. Astrologia ne învață 
să comunicăm cu noi și cu ceilalți, printr-un limbaj alcătuit din 
semne și simboluri.


Fiind limbaj simbolic, astrologia se învață simbolic, prin 
metafore și asocieri. De aceea facem incursiuni în mitologie, 
în psihologie, în spiritualitate. Informațiile vin sub formă de 
intuiție, prin revelații, prin conexiuni care se fac la nivel subtil. 


Cartea de față are drept scop construirea unei viziuni 
asupra astrologiei ca sistem de cunoaștere integrat în spiritua-
litate, vizând evoluția personală.


Am lăsat explicațiile să curgă, interpretările unor aspecte 
sau configurații sunt mai scurte, altele sunt mai lungi, întrucât 
fiecare informație la care ne conectăm are propria lungime de 
undă. Unele informații sunt mai concentrate, altele mai ample. 
Am insistat cu interpretările acolo unde informațiile care cir-
culă de obicei asupra unui subiect sunt neclare, deformate sau 
insuficiente, aşa cum se întâmplă în cazul unor zodii sau pla-
nete, ceea ce a dus la întinderea inegală a unor (sub)capitole în 
ansamblul lucrării, însă am considerat că acele clarificări sunt 
necesare pentru buna înţelegere a felului cum stau lucrurile. 


Abordarea este departe de vreo linie clasică sau tehnică, 
introducând paralelisme cu alte căi de cunoaștere. Astrologia 
este privită energetic, iar evoluția omului este pusă în acord 
cu Legile Universului. Scopul acestei cărți, care se dorește a fi 
un ghid de iniţiere în tainele astrologiei, este autocunoașterea 
prin astrologie, mai precis descrierea primilor pași pe această 
cale de cunoaştere, culminând cu redactarea și interpretarea 
unei hărți natale. Materialul prezentat în paginile ce urmează 
este rezultatul unor căutări personale și revelații, susținute de 
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experiența practică de consiliere astrologică, care au condus 
pe alocuri la reinterpretarea sau stilizarea unor principii și 
definiții prezente în manualele de astrologie. Discursul se con-
centrează pe elaborarea unui sistem de interpretare compus din 
cele 12 zodii, cele 12 case, cele 10 planete principale, la care 
se adaugă Nodurile Lunare, Ascendentul, Mijlocul Cerului și 
cele 5 aspecte majore.


Astrologia este doar o cale de evoluție şi, ca orice cale, 
nu este pentru toată lumea. Unii nu rezonează cu ea și nici nu 
au nevoie de astrologie. Chiar dacă planetele se învârt și pentru 
ei, își primesc altfel mesajele pe care le caută. Cu toții suntem 
la fel de în regulă.


Astrologia poate fi considerată știința prin care intuiția 
accesează misterul prezenței omului în Univers, iar astrograma 
natală, sinteza vieții pe care o trăim. Să începem împreună 
des cifrarea acestui limbaj alcătuit din semne și simboluri, prin 
care ajungem la cunoașterea de sine, la înțelegerea pe cale in-
tuitivă a rostului vieții, prin care ne aducem aminte locul și 
menirea noastră.
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1.1. Ce este şi ce nu este astrologia?


Astrologia este o formă de cunoaştere şi de autocunoaş-
tere, în care omul este văzut dintr-o perspectivă holistică, în 
relaţie cu fenomenele cosmice şi cu ritmurile naturale. Viziu-
nea holistică presupune concepţia conform căreia Universul 
este un sistem în care părţile sunt corelate, formând un tot şi 
depinzând unele de altele. 


Omul este un microcosmos în macrocosmos.


Această teorie este prezentă şi în Biblie: omul a fost creat 
în ultima zi a Facerii, deci reprezintă o sinteză a Creaţiei. Tot 
ceea ce există în om există în afara lui şi invers, tot ce există în 
univers are un corespondent la nivelul fiecărui individ.


Dar ce este Universul? Universul este energie! Iar această 
energie se află pe diferite frecvenţe de vibraţie. În fiecare mo-
ment, noi suntem conectaţi la o bandă de frecvenţă, deci la un 
câmp de energie, în funcţie de ceea ce emitem. Dacă emitem ne-
gativitate, atunci ne conectăm la o frecvenţă unde ne întâlnim cu 
alţi oameni care ne confirmă că avem dreptate să fim negativişti.


În acest ansamblu, astrologia devine o cale de a înţe-
lege cu ce tipuri de energii suntem conectaţi, compatibili sau 
incompatibili. La nivel concret, astrologia studiază legăturile 
dintre evenimentele din viaţa oamenilor şi mişcarea planete-
lor pe bolta cerească.


Astrologia este ştiinţă şi artă, în acelaşi timp:
 ştiinţă: la bază stau calcule matematice şi observaţii 


astronomice; astrologia are la bază o tehnică de calcul.
 artă: pe lângă tehnica de calcul, astrologia presupune o 


metodă de interpretare, întrucât operează cu simboluri, 
care trebuie decodificate.
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Astrologia poate fi văzută şi ca un cod, care în trecut era 
secret şi era accesibil numai iniţiaţilor. În prezent, astrologia 
este o disciplină popularizată, numai că adevărul său devine 
accesibil doar celor care sunt pregătiţi să-i descifreze mesajul 
şi utilitatea.


Este o capcană să încercăm să convingem pe cineva de 
puterea astrologiei. Individul trebuie să se convingă singur, iar 
asta li se întâmplă mai ales scepticilor în momente de cum-
pănă, atunci când trec prin teste dificile. Aşadar, chemarea 
spre astrologie poate apărea într-un moment de căutare, poate 
fi asociată unei crize de identitate sau nevoii interioare de a 
afla răspunsuri despre propria persoană şi de a înţelege semni-
ficaţia unor evenimente bulversante care se petrec.


De aceea, astrologia devine şi un instrument de întoar-
cere la sine, pentru că individul, prin autocunoaştere, încearcă 
să devină stăpân pe el, să se repună pe picioare, să-şi recâştige 
integritatea, să facă ordine în viaţă. Astrologia este o cale pen-
tru fiecare dintre noi de a-şi conştientiza puterea interioară.


1.2. Legile Universului


Tot ce ne înconjoară este spirit, este creaţie, este viaţă. 
Am stabilit deja că aceşti termeni sunt sinonimi cu o formă 
de energie. Iar Universul, deci Spiritul, care se manifestă în 
tot ceea ce există, funcţionează după un set de legi. Aceste 
legi, denumite Legile Kybalionului, sunt universal valabile şi 
funcţionează fără excepţie oricând şi oriunde, indiferent dacă 
cineva crede sau nu crede în ele. Iniţiaţii egipteni au păstrat şi 
transmis învăţătura lor prin marele iniţiat şi maestru Hermes 
Trismegistul, învățătură pe care în zilele noastre o confirmă 
ramuri ştiinţifice precum fizica cuantică.
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Legile Universului:


1. Legea mentalismului
2. Legea corespondenţei
3. Legea vibraţiei
4. Legea polarităţii
5. Legea ritmului
6. Legea cauzei şi a efectului
7. Legea genului


1. Legea mentalismului:
Universul este mental, deci suntem ceea ce gândim.


Gândurile noastre sunt cele care ne creează realitatea. 
Un gând greșit va transmite o emoție negativă, care, în timp, 
ajunge în corp sub formă de simptom fizic sau chiar boală. As-
trologia ne poate îndruma să facem acele schimbări care sunt 
necesare pentru a ajunge în armonie cu noi înșine, iar aceste 
schimbări încep cu gândirea pozitivă, pe care o putem stimula, 
de exemplu, prin practicarea afirmațiilor vindecătoare (de 
pildă, repetând zilnic, vreme de 21 de zile, fraza „Mă iubesc și 
mă accept așa cum sunt!“). Tiparele de viață după care trăim, 
conștient sau inconștient, se regăsesc în harta natală, în care 
putem identifica programele mentale unde avem de lucrat. 


2. Legea corespondenţei:
Cum este jos, aşa este şi sus; cum este sus, 
aşa este şi jos.


Fundamentul astrologiei ca limbaj al vieții este explicat 
în rugăciunea „Tatăl nostru“. Ne încarnăm pe această planetă 
ca să ajungem să trăim „precum în Cer, aşa şi pe Pământ“. 
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Fiecare dintre noi vine cu un plan de viață (de sus) și cu 
experiențe alese ori impuse de trăit (aici, jos), pe care le putem 
citi (decodifica) în astrogramă.


Legea corespondenței ne ajută să înțelegem că nu există 
cauzalitate între mișcările planetelor și evenimentele din viața 
noastră. Auzim deseori spunându-se că ni se întâmplă câte ceva 
din cauză că este Mercur retrograd sau că Jupiter, de exemplu, 
face o cuadratură cu vreo altă planetă. Să ne înțelegem: nu 
planetele sunt de vină pentru ceea ce trăim noi! Planetele sunt 
niște forțe cosmice, de acolo de sus, de pe cer, cu care rezonăm 
și noi aici, jos, într-un segment al vieții noastre. Atâta timp cât 
o planetă formează, în mersul ei pe cer, anumite raporturi cu 
alte planete, care îi blochează curgerea fluxului de energie, iar 
în harta noastră natală planeta respectivă are o influență aparte, 
în conformitate cu legea corespondenței, este firesc ca și noi să 
întâmpinăm situații care ne obstrucționează îndeplinirea anu-
mitor dorințe sau realizarea anumitor acţiuni.


Aceeași lege ne spune că ceea ce este în interior se reflectă 
în exterior și invers, ceea ce este în exterior se reflectă în inte-
rior. De aici se reflectă principiul oglinzilor, care funcționează 
mai ales în relații. Numeroase persoane consultă un astrolog 
ca să afle de ce anume atrag parteneri total nepotriviți pentru 
ele, când, de fapt, nicio întâlnire nu este întâmplătoare. Fiecare 
om vine să ne arate ceva despre noi, să scoată la suprafață 
ceva ce există în interiorul nostru, ceva ce poate că nici noi nu 
știam că avem înăuntru. Iar acest „ceva“ poate fi un talent, o 
calitate, dar la fel de bine o traumă nevindecată. Oamenii apar 
ca să ne pună degetul pe rană sau ca să aprindă lumina din noi. 
În analiză, se identifică în astrograma natală tiparele de com-
portament și tiparele relaționale care fac să se materializeze 
numai parteneri dintr-o anumită categorie. Doar schimbând 
tiparul după care conștientizăm că am trăit și lucrând pentru 
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a deveni mai armonioși cu noi înșine putem schimba calitatea 
oamenilor pe care îi atragem.


3. Legea vibraţiei:
În Univers, nimic nu stă, totul se mişcă, 
totul vibrează.


Legea vibrației se învață în școala elementară la ora de 
fizică, prin prisma legii conservării materiei: „în natură, ni-
mic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă.“ 
Atașamentele și posesivitatea încalcă acest principiu univer-
sal. Nimic nu este veșnic, nimic nu poate fi ținut pe loc sau 
conservat prea mult timp în aceeași formă fixă. Tot ce încer-
căm să apucăm, să acaparăm, să monopolizăm fără să mai 
dăm drumul ne face să suferim, mai devreme sau mai târziu. 
A venit odată, la o consultație astrologică, o doamnă foarte 
supărată, care timp de 18 ani avusese o căsnicie minunată, în-
cununată cu bună înțelegere, doi copii minunați, vacanțe de 
vis, recunoaștere publică. Până în ziua în care soțul a plecat din 
senin cu secretara.


Orice relație se cultivă și se construiește ca o spirală, 
în care două linii se ondulează permanent una după alta, ca 
într-un dans. Când nu schimbi nimic, când refuzi să înțelegi 
mai mult despre viață, când ani de zile îți petreci concediul 
în același loc, când reciclezi aceleași discuții, când vigilența 
seducției adoarme, când iei totul de bun ca și cum ți se cuvine, 
fără să mai faci nimic, viața te împinge să faci schimbări. Iar 
dacă nu le faci de voie, le faci de nevoie. Când se atinge punc-
tul de saturație, se umple paharul și dă pe dinafară. Cum se 
spune, dacă mănânci în fiecare zi friptură, tot îți mai vine poftă 
de o ciorbă. Iar dacă mănânci numai ciorbă, ai mai gusta din 
când în când și câte o friptură.
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Singura certitudine în viață este schimbarea. De aceea, 
confortul se opune legii vibrației, și nu vorbim despre calitatea 
vieții, ci despre zona de confort alcătuită din obișnuințele și 
din rutina la care ne este foarte greu să renunțăm. Unii oameni 
se obișnuiesc așa de tare să sufere încât intră în confortul pe 
care li-l dă tocmai suferința, luând acele decizii care îi fac de 
fiecare dată să sufere. 


Suferința creează la rândul ei dependență și devine drog. 
Iar când e deja prea mult, încep întrebările „De ce?“ și cău-
tările, astrologia fiind una dintre căile prin care se pot obține 
răspunsuri. Contactul cu astrologia poate fi un pas în direcția 
schimbărilor necesare către starea de bine. 


4. Legea polarităţii:
Totul este dublu, totul are două extreme; extremele 
se ating și nu sunt, de fapt, decât grade diferite ale 
aceleiaşi vibraţii.


Această lege se aplică foarte transparent în relațiile în 
care, după ani de lapte și miere, partenerii nu au limită în a-și 
face rău unul altuia. Dragostea și ura sunt cele două capete re-
versibile ale energiei care circulă între doi oameni. Este la fel 
ca în cazul termometrului: indiferent că vorbim despre căldură 
sau despre frig, în esență măsurăm aceeași vibrație – tempera-
tura. Existența pe această planetă presupune acceptarea stării 
de dualitate.


Scopul vieții umane nu este acela de „a fi buni“, con-
damnând răul, atâta timp cât, în fiecare dintre noi, conviețuiesc 
lumina și întunericul. Negând răul, ne sabotăm singuri. Dacă 
am fi doar buni și luminoși, poate ne-ar crește aripi și ne-am 
lua zborul ca îngerii, spre cer, dar atâta timp cât trăim în mate-
rie și avem limite impuse de corpul fizic, avem altă treabă aici. 
Celor ce pretind altceva le atragem atenția că au greșit planeta. 
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5. Legea ritmului
Totul evoluează şi degenerează,  pe principiul 
pendulei: mişcarea la stânga este egală 
cu mişcarea la dreapta.


Pierderile, eșecurile, căderile din funcție sunt cumpene 
serioase pentru care oamenii apelează la astrolog. Legea rit-
mului explică faptul că viața este ca o sinusoidă, cu urcușuri și 
coborâșuri. Întotdeauna îi încurajez pe oameni să-și schimbe 
perspectiva atunci când sunt la capătul puterilor, în cele mai 
slabe momente ale vieții lor. Principiul este cât se poate de 
simplu: „Bucură-te! Nu mai ai unde să cobori, ești pe fundul 
prăpastiei. Nu poți să te mai duci în jos! Nu-ți mai rămâne 
decât să urci!“ Invers, indiferent cât de sus ai urca, vine și ziua 
în care este inevitabil să cobori! Nu există creștere infinită, 
descreșterea fiind de fiecare dată iminentă. După marile valuri 
de creștere economică necontrolată, omenirea traversează cele 
mai austere crize financiare. Fluxul naște refluxul, iar acțiunea 
poartă cu ea sămânța reacțiunii.


Cu cât urci mai sus într-o ierarhie și te agăți de orgoliul 
care te face dornic să-ți conservi funcția, statutul și beneficiile, 
cu atât căderea de la înălțime este mai spectaculoasă. Orice 
exces este dăunător, întrucât creează un dezechilibru, care se 
cere îndreptat. Bucuria exagerată poate să provoace un atac de 
cord, în timp ce tristețea prelungită, fără bucurie, îmbolnăvește 
plămânii.


Inspirația este urmată de expirație, efortul susținut tre-
buie alternat cu odihna și relaxarea, viața socială nu poate 
aduce satisfacții depline dacă nu este în echilibru cu viața pri-
vată. Atunci când te concentrezi ani de zile exclusiv pe as-
censiunea în carieră, ignorând intimitatea, nu e de mirare că 
te trezești singur, din moment ce mișcarea vieții a fost făcută 
doar la stânga sau la dreapta. Dansurile populare sintetizează 
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foarte bine legea ritmului: nu poți face doi pași la dreapta fără 
să faci măcar un pas la stânga.


6. Legea cauzei şi a efectului
Orice cauză are un efect; ceea ce denumim hazard, 
întâmplare sau coincidenţă este, de fapt, o lege care 
nu ne este cunoscută.


Karma este întocmai legea cauzei și a efectului în ma-
nifestare. Universul este un sistem meritoriu, în care primim 
recompense pentru faptele noastre bune și plătim pentru lipsa 
de conformitate cu propriul plan de viață. 


Legea cauzei și a efectului ne îndeamnă să ne asumăm 
responsabilitatea pentru propria viață. Atâta timp cât suntem 
încarnați pe Pământ, învățăm să luăm decizii și să facem ale-
geri la fiecare pas. Uneori, tocmai oamenii pe care dăm vina, 
care ne agresează, care ne fac rău – tocmai ei sunt cei care ne 
împing de la spate și ne dau forța să facem ce e mai bine pentru 
noi. Ei ne dau ocazia de a corecta alegerile greșite din trecut 
și de a merge pe drumul corect pentru noi. Deseori, ca să fim 
în armonie cu propria viață, avem nevoie să intrăm în conflict 
cu exteriorul.


Legea karmei ne atrage atenția că tot ce se întâmplă în 
viața noastră are legătură cu noi și, la un anumit nivel, a fost 
generat chiar de noi, în această viață sau în alta. De aceea, ni-
mic din ceea ce ni se întâmplă nu este nedrept sau nemeritat, 
oricât de tăios ar fi acest adevăr. 


Nu ne face nimeni nimic fără ca noi să permitem. Nu 
există „mi se face“, există numai „dau voie să mi se facă“. 
Orice fel de plată karmică – fie că vine prin pierdere de bani, 
accident, boală sau alte forme – este doar un semn de avertis-
ment din partea sufletului că ceva este în neregulă cu noi, că 
greșim undeva și că e timpul să facem o schimbare majoră. 
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7. Legea genului
Există un gen în toate lucrurile.


Conform legii genului, principiul masculin nu poate fi 
separat de principiul feminin. În astrologie, zodiile sunt clasi-
ficate, după gen, în zodii masculine și zodii feminine. Ca și în 
numerologie, unde numerele impare sunt masculine, iar cele 
pare sunt feminine (pentru că se pot divide, pot face „pui“), 
în astrologie zodiile impare sunt masculine (Berbecul – prima 
zodie, Gemenii – a treia zodie etc.), în timp ce zodiile pare sunt 
feminine (Taurul – a doua zodie, Racul – a patra zodie etc.). 
De asemenea, energia masculină conține o esență de energie 
feminină, în timp ce energia feminină are un miez de energie 
masculină (yin-yang). În psihologie, întâlnim conceptele jun-
giene de „animus“, partea masculină din fiecare femeie, re-
spectiv „anima“, latura feminină din fiecare bărbat.


Zodiacul este compus din 12 zodii. Numărul 12 a fost 
denumit de părintele numerologiei, Pitagora, „numărul Uni-
ver sului“, 1 fiind Sursa, Creatorul, energia masculină, iar 2 
re prezentând Creația, energia feminină. 1 lângă 2, masculi-
nul alături de feminin, tata și mama, Dumnezeu și întreaga sa 
Creație, adică Totul. Mai mult, 12 este compus din doi de 6, 
acesta fiind simbolul armoniei și echilibrului, simbol repre-
zentat prin Steaua lui David, care are 6 colțuri. Deci 12 zodii, 
6 masculine și 6 feminine, în echilibru perfect.


Legea genului spulberă teoria celei de-a 13-a zodii. În 
primul rând, ar însemna să admitem că, pe lângă tot, mai există 
ceva pe deasupra. În al doilea rând, dacă acceptăm teoria celei 
de-a 13-a zodii, ar trebui să o introducem și pe cea de-a 14-a, 
întrucât o zodie masculină cere energia unei zodii feminine. 
Principiul echilibrului în Univers este concentrat în numărul 
12, aceasta fiind una din tainele vieții codificate în astrologie. 
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A 13-a zodie nu încape în zodiac pentru simplul motiv că în-
calcă una din legile Universului: legea genului.


Astrologia este o cale care-l ajută pe om să înţeleagă me-
canismele divine, legile care guvernează viaţa. Prin as-
trologie, ne raportăm la evenimentele cosmice pentru 
a vedea mișcările din interiorul nostru. Astrologia ne în-
toarce spre noi. Observând ritmurile naturale, vibraţiile 
cosmice, relaţiile dintre planete, Soare și Lună, de fapt 
ne dăm seama că noi funcţionăm după aceleași ritmuri 
cosmice, că suntem construiţi după aceleași principii. 
Deci ne conformăm acelorași legi universale.


Astrologia permite accesul la spiritul nostru, deci la 
puterea noastră creatoare, la Dumnezeul din noi, la ener-
gia Divină care suntem. Privim în exterior, observăm Cerul, 
pentru că tot ce este în afara noastră reflectă, de fapt, realitatea 
din interiorul nostru! Lumea este oglinda noastră! Avem în 
noi puterea de a crea sau de a distruge, iar această forţă este 
energia noastră de esenţă Divină. Iar astrologia ne permite să 
vedem această realitate: ce este în afara Terrei reflectă, oglin-
deşte viaţa pe Pământ şi viaţa oamenilor. 


Termenii Univers, Dumnezeu, Creaţie, Sursă 
sunt folosiţi ca sinonime, reprezentând același concept.


1.3. Astrologia ca formă de cunoaștere
Astrologia poate fi mai bine înțeleasă prin raportare la 


medicină. Astrologia, pe baza a tot ceea ce există în cosmos la 
momentul nașterii, plecând de la țesătura energetică din care 
se compune amprenta unică a fiecărui om, ajunge la individ. 
De aceea se spune că Omul este Microcosmos în Macrocos-
mos. Este o mică parte din perfecțiunea Creației, cu un loc 
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precis în rețeaua cosmică. Astrologia, pe baza întregului, de-
scrie o parte, privind Omul ca pe o sinteză a tuturor forțelor 
din Univers, care, intersectate într-un punct, dau naștere unui 
individ. Un fir de praf dintr-o stea de sus, de pe cer, căzut aici, 
jos, pe Pământ. De altfel, oamenii de știință au descoperit că 
atomii din elementele chimice care ne alcătuiesc corpul provin 
din spațiul cosmic, în urma unor explozii de supernovă.


Medicina face demersul invers. Dintr-o picătură de sânge 
se face un set de analize și se pune un diagnostic pentru un corp 
întreg. Se pleacă de la particular și se ajunge la general, o parte 
este corelată cu întregul din care face parte. Medicina este ana-
litică (de unde și termenul analize medicale), în timp ce astro-
logia este sintetică, cele două științe fiind capetele ale aceleiași 
clepsidre. Oricum o întorci, firele de nisip sunt aceleași. 


Astrologia nu este terapie, dar discuția cu un astro-
log este terapeutică în sine. În primul rând, nimeni nu vine 
la astrolog fără să caute un răspuns la o întrebare ce ține, în 
esență, de o neliniște sau de o nevoie, chit că este doar nevoia 
de cunoaștere și implicit, de autocunoaștere. Prin urmare, în 
cadrul întâlnirii cu un astrolog se urmărește restabilirea unui 
echilibru interior.


Astrologul, în fapt un mesager sau un facilitator, se co-
nectează, prin intermediul astrogramei, la Sinele celui care îl 
consultă, astrograma fiind de altfel un vortex, un centru ener-
getic, o poartă (englezescul stargate, „poartă stelară“) prin 
care se primește informație. Fiindcă Universul este compus 
din energie și informație, în timpul consultației astrologice se 
transmite automat energie, întrucât energia este purtătoarea de 
informație. Acum este lesne de înțeles de ce oamenii se simt 
bine și energizați în urma unei consultații astrologice. Sunt și 
cazuri în care, în urma unei consultații, persoanele se simt rău, 
pentru că ajung să elibereze energii negative sau tensiuni acu-
mulate în timp.
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O consultație astrologică are, de asemenea, un rol de 
inițiere, întrucât, prin noile informații la care persoana are acces, 
se rescriu programe de viață, modul de gândire, emoții, efectele 
mergând până la nivelul de celulă și ADN. Persoana intră într-un 
proces de criză de vindecare, care durează aproximativ 21 de 
zile. De multe ori, criza de vindecare începe încă din momentul 
în care persoana s-a programat la consultația astrologică. Nu de 
puține ori, consultantul începe să pună în practică recomandă-
rile astrologului cu câteva zile înainte ca discuția propriu-zisă să 
aibă loc, iar acest lucru nu e deloc surprinzător: după stabilirea 
contactului dintre astrolog și consultant (programarea consulta-
ţiei), se creează o legătură la nivel de Sine între cei doi, iar în 
momentul consultaţiei efective lucrurile decurg uşor deoarece ei 
comunicau deja la cel mai subtil nivel încă dinainte de a sta fizic 
față în față sau de a purta un dialog la distanță.


Astrologia devine astfel o știință prin care ne conectăm 
la mecanismele energetice ale vieții, consultația astrologică 
având deci rolul de reechilibrare a unor energii în conformitate 
cu design-ul nostru, cu cine am venit să fim în viața pe care o 
trăim acum. Omului îi este astfel mai ușor să se regăsească în 
propria viață. 


Cert este că, prin astrologie, aducem lumină în viața noas-
tră, ajungem să știm mai bine cine suntem și ce avem de făcut. 
Dacă suntem într-o cameră unde e întuneric beznă, nu vedem 
nimic, ne izbim de obiecte, suntem plin de frici, ne simțim în 
pericol, nu avem nicio putere, suntem la mâna altora, care ne 
pot conduce încotro vor ei, suntem parte din turmă. Acesta este 
întunericul lipsei de cunoaștere, Iadul pe care ni-l descrie reli-
gia sau inconștientul despre care ne vorbește psihologia. Atâta 
timp cât trăim, dar nu știm cine suntem, cât facem, dar nu știm 
ce facem, nu deținem puterea asupra propriei vieți – suntem în 
bătaia vântului, ușor de condus și manipulat.
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Astrologia este un pas spre lumină. Prin cunoaștere, deve-
nim conștienți, aprindem un bec în camera în care ne aflăm. Ast-
fel, vedem direcția corectă, știm unde ne aflăm, ce e nelalocul 
lui în viața noastră. Prin astrologie dobândim discernământ, ne 
este mai simplu să luăm decizii în conformitate cu propriul nos-
tru drum, ne asumăm puterea asupra propriei vieți şi nu ne mai 
putem plânge că suntem victime, că „ni se face“, din moment ce 
cunoașterea aduce responsabilitate. Când nu știi, ai o scuză. Dar 
când știi și tot nu te comporți la înălțime sau nu faci ce știi că e 
de făcut, ești vinovat și suporți consecințele! Înlocuim pasivul și 
reflexivul cu activul. „Eu“ devin centrul propriei vieți. 


Prin astrologie, conştientizăm elementele disparate care 
ne compun viaţa şi le reasamblăm. Astrologia oferă informaţie 
şi îndrumare. Restul procesului este alegere personală. Astro-
logia predispune, omul este singurul care poate decide! De 
aceea, niciodată astrologul nu are voie să intervină în viaţa 
omului, pentru că ia asupra lui problemele celuilalt! Omul tre-
buie îndrumat să facă singur alegerile, în baza informaţiilor 
care i se facilitează prin intermediul astrologului.


1.4. Originile astrologiei


Astrologia are o vechime oficială de 5000 de ani. Ea s-a 
născut în Mesopotamia, ţinutul dintre Tigru şi Eufrat, unde s-a 
dezvoltat civilizaţia sumero-babiloniană. Primii astrologi au 
fost... preoţii, care au văzut în observarea fenomenelor cereşti 
mesaje de la Dumnezeu. Astrologia era folosită la nivel colec-
tiv, nu individual, iar informaţia era apanajul conducătorilor, 
care se foloseau de interpretările preoţilor-astrologi pentru a-şi 
crea avantaje politice.


Aşadar, la origini, astrologia este soră bună cu religia, 
pentru că astrologia a luat fiinţă ca formă de cunoaştere a vo-
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inţei Divine. Ea se sprijină pe datele oferite de astronomie şi 
pe calcule matematice.


Babilonienii au observat că, an de an, Soarele se deplasa 
pe o traiectorie, denumită ecliptică. Mai mult, planetele evo-
luau şi ele de o parte şi de alta a orbitei aparente descrise de 
către Soare. Acest spaţiu a fost delimitat şi i s-a dat numele de 
zodiac, care poate fi tradus drept „cercul animalelor“. Terme-
nul era cu siguranţă în uz în secolul VII î.H., fiind probabil mai 
vechi de atât.


Astrologii au împărţit acest inel imaginar în 12 părţi (de 
câte 30 de grade fiecare) şi au ales 12 constelaţii reprezentative, 
simbolizate fiecare printr-un animal sau printr-o fiinţă (perso-
naj real sau mitologic). Succesiunea constelaţiilor, deci a zo-
diilor, era în legătură directă cu succesiunea anotimpurilor, cu 
ritmurile vieţii şi cu ciclicitatea activităţilor agricole. Nativii 
fiecărei zodii manifestă forțe pe care natura le pune în mișcare 
în perioada respectivă a anului. De aceea se și vorbește despre 
natura umană, în care se reflectă ce se întâmplă propriu-zis în 
natură la momentul nașterii.


Berbec


Zodia Berbecului marchează începutul primăverii şi 
mun cile agricole de sezon, ce includ pregătirea solului și în-
sămânţarea. Natura reînvie în vremea Berbecului (mar-
tie-aprilie), iar nativii Berbec sunt la fel de plini de inițiativă, 
întreprinzători, în ciuda tuturor obstacolelor. Zodia Berbecului 
deschide anul agricol, iar nativii Berbec sunt, la rândul lor, 
deschizători de drumuri, o iau înaintea celorlalți, își asumă ro-
lul de lideri, mottoul lor fiind îndemnul „După mine!“. Berbe-
cii se implică în multe acțiuni, numai că nu toate semințele pe 
care le împrăștie încolțesc sau ajung să dea rod.
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Berbecii sunt inițiatori, dar au nevoie de alții să continue 
și să ducă lucrurile la bun sfârșit, la fel cum începutul primă-
verii are nevoie de căldura verii pentru un ciclu agricol reușit. 
Berbecii evoluează prin încercări succesive, iar dacă nu le 
iese, schimbă terenul, atrăgând permanent situații cu care să se 
lupte, la fel cum semințele și răsadurile își testează capacitatea 
de supraviețuire prin rezistența la condițiile meteo fluctuante.


Taur
Taurul este zodia de la mijlocul primăverii (aprilie-mai), 


când seminţele încolţesc și înverzesc solul. Taurul este o zodie 
înzestrată cu spirit organizatoric, muncă și simț estetic. Nativii 
Taur sunt protectori, grijulii și foarte tenace, ei funcționând ca 
niște grădinari oriunde s-ar afla. E nevoie de multă muncă și 
dăruire pentru a întreține o grădină frumoasă și sănătoasă. Fer-
tilitatea naturii depinde însă de rigoare și de disciplină, pentru 
că morcovii cresc doar dacă firele sunt la o anume distanță 
unele de altele, anumite legume au nevoie de o doză precisă de 
îngrășăminte, iar succesul este asigurat prin bătălia perseve-
rentă și continuă cu buruienile.


Nativii Taur știu foarte bine că lucrurile se fac doar în-
tr-un anume fel, că nimeni nu le face mai bine decât ei și că 
repetarea acelorași sarcini asigură continuitatea vieții. Prin ur-
mare, nu știe nimeni mai bine decât un nativ Taur să-și apere 
teritoriul; devierile de la reguli și schimbările sunt greu tole-
rate, încăpățânarea de a face lucrurile în același fel nefiind de-
cât mecanismul de supraviețuire a naturii în lunile aprilie-mai.


Gemeni
Gemenii se nasc în lunile denumite în popor florar 


(mai) și cireșar (iunie), când explozia de culori și de gusturi 
copleșește natura. Nu e de mirare că nativii Gemeni sunt cei 
mai curioși din întreg zodiacul, dornici să guste câte puțin din 
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toate, să vadă cât mai multe și să atingă, să pună mâna, să expe-
rimenteze prin intermediul celor cinci simțuri (văz, auz, miros, 
gust, pipăit). Gemenii acoperă sezonul provocărilor vizuale, 
având nevoie să răspundă la toți stimulii din exterior. Expresia 
„Ochii văd, inima cere...“ îi vizează din plin pe Gemeni. Ei au 
o reală problemă să integreze atâta diversitate într-un singur 
corp care îi limitează, de aceea nu e de mirare că Gemenii tră-
iesc, de multe ori, în povești paralele.


Sunt prea multe de trăit într-o viață, așa că Gemenii și-au 
dezvoltat capacitatea de a se dedubla și de a trăi mai multe 
vieți, cu experiențe diferite, într-una singură. Vremea Geme-
nilor este și vremea polenizării, când insectele sunt atrase de 
nectarul florilor deghizate cât mai atractiv. Nativii Gemeni se 
nasc cu arta seducției, cu flirtul și cu mobilitatea în sânge, pre-
cum și cu abilitățile actorului neîntrecut în tehnica disimulării. 


Rac
Zodia Racului corespunde activităților de îngrijire a pla-


netelor, care trebuie udate, săpate, plivite. Nativii Rac sunt 
re zervoare inepuizabile de grijă și protecție pentru ceilalți, nu-
mai că uneori au dificultăți în a-și gestiona dăruirea. Iar dacă 
dau prea mult, ajung să sufoce, la fel cum prea multă apă sau 
prea multă căldură distrug viitoarea recoltă. Racii ajung să 
facă prea mult pentru alții, la fel cum și cerul dă uneori fie prea 
multă ploaie, fie prea puțină, în vremea Racului. 


Nativii Rac au de atins un echilibru între exces și lipsă, 
ambele extreme fiind prin definiție negative. Unii Raci iau to-
tul asupra lor, ajungând să presteze servicii care nici nu li se 
cer, creând oameni dependenți de ei. Alți Raci, dimpotrivă, 
taie legăturile de comunicare și resping orice schimb între ei 
și ceilalți. Atitudinea Racilor poartă semnătura meteo a relației 
dintre cer și pământ în lunile iunie-iulie: uneori se sparge con-
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ducta cu apă din nori, iar alteori nici nu se deschide robinetul. 
Racii mai au de învățat și să-i trateze pe oameni diferențiat, 
pe fiecare în funcție de nevoile sale, după cum fiecare plantă 
necesită îngrijiri specifice.


Leu 
Aurul spicelor reflectă razele aurii ale Soarelui în iu-


lie-august. Leul este perioada în care Soarele strălucește cel 
mai tare și stimulează coacerea. Și ce se întâmplă după ce bru-
tarul a pus pâinea la cuptor (cuptor fiind denumirea populară 
a lunii august)? Stă puțin și se odihnește la umbră, la fel cum 
face regele Leu după o partidă de vânătoare reușită. Leii știu 
prea bine să se recreeze și să primească servicii, acești nativi 
înțelegând cel mai bine relația cu somnul, cu leneveala, cu dul-
cele abandon. De aceea, energetic, bateriile noastre solare au 
nevoie de încărcare în timpul zodiei Leu. Degeaba avem con-
cediu în oricare altă perioadă a anului, dacă nu ne rezervăm 
măcar câteva zile de respiro în vremea Leului.


Leii își recunosc valoarea, sunt conștienți că merită greu-
tatea lor în aur și știu să se recompenseze pentru munca lor. Au 
făcut tot ce ținea de ei, merită să se răsfețe. Leilor le place să 
strălucească, să iasă în evidență, să fie în lumina reflectoarelor, 
la fel de neîntrecuți ca regele Soare sus, pe cer, în toiul verii.


Fecioară
După odihna binefăcătoare din perioada Leului, cineva 


trebuie să mai și muncească. Conștiincioșii nativi ai zodiei Fe-
cioară își intră astfel în drepturi. Zodia Fecioarei (august-sep-
tembrie) programează strângerea grânelor de pe câmp, iar 
ham barul se umple adunând bob cu bob. De aici le vine celor 
născuți în această zodie atenția pentru detalii și perfecționismul. 
Nimic nu le destabilizează mai mult pe Fecioare decât risipa. 
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Acești nativi sunt administratori iscusiți ai resurselor și, cu 
mintea lor practică, asigură diviziunea muncii, văzând clar ce 
are fiecare de făcut.


Sezonul Fecioarei solicită din plin eficiența, îndemâna-
rea și viteza de execuție, prin urmare cei născuți în această pe-
rioadă au darul de a vedea acul în carul cu fân, de a-și planifica 
minuțios munca, precum și darul de a-i pune pe alții la treabă. 
Nativul Fecioară joacă rolul furnicii din fabula lui La Fontaine 
Greierele și furnica: pune deoparte pentru iarna grea, când nu 
va mai avea ce să culeagă, este harnic și manifestă instinct 
de conservare. Zodia Fecioarei ne învață că fiecare ar trebui 
să se bucure de cât produce. Fecioarele au, de cele mai multe 
ori, oroare să ceară, dar nici nu își împart agoniseala decât în 
schimbul unui preț corect, fiind negociatori-șefi.


Balanţă
Balanța începe la echinocțiul de toamnă, când ziua este 


din nou egală cu noaptea. În septembrie și octombrie se strâng 
ultimele recolte de pe câmp și, progresiv, timpul petrecut afară 
se diminuează și tinde să se egalizeze cu cel petrecut înăun-
tru. Oscilația vremii, care amână uneori activitățile agricole 
din cauza valurilor de frig sau de ploaie, se regăsește în struc-
tura nativilor Balanță. Anturajul percepe drept indecizie și 
inconstanță pendularea între hotărâre și revenire, ceea ce pen-
tru nativii Balanță se traduce, de fapt, în adaptabilitate.


Balanțele sunt pregătite pentru orice situație, sunt gata 
de acțiune, dar au și un plan de rezervă, precum țăranul care, 
trezit dimineața să culeagă porumbul, își pierde motivația din 
cauza vremii ploioase și mai amână puțin munca, până când se 
arată condiții mai prielnice. Nu lipsește nici oportunismul din 
echipamentul Balanțelor, care știu să se muleze după oameni 
și să sesizeze momentul potrivit. Dar așteptarea și amânarea 
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nu trebuie să-i dea gata la nesfârșit pe nativii Balanță, pentru 
că, altfel, recolta rămâne neculeasă de pe câmp. Balanțele sunt 
conștiente că lucrurile bune se fac la timpul lor, dar uneori lasă 
totul pe ultima sută de metri și nu acționează decât dacă știu 
că au de prins ultimul tren. Iar atunci fac pentru că nu mai au 
încotro, nu pentru că vor ele.


Scorpion
Zodia de la mijlocul toamnei, Scorpionul, anunță moar-


tea naturii. Câmpurile sunt golite de roade, frunzele cad în oc-
tombrie-noiembrie, până când rămân în picioare numai arbuștii 
și copacii, goi, în bătaia vântului rece. Atenția naturii se mută 
din exterior în interior. Toată forța vieții este depozitată acum 
în hambar sub formă de boabe. Scorpionul marchează etapa 
agrară în care viața se retrage în stadiul de sămânță. Moartea 
naturii este doar aparentă, pentru că semințele poartă în ele ro-
dul următorului ciclu de recoltă, ce va începe la primăvară. La 
fel și cu nativii acestei zodii: ei trăiesc de-a lungul existenței 
lor perioade în care lasă totul în urmă, ca să o poată lua din nou 
de la capăt, cu forță dublă.


Scorpionilor le este specifică profunzimea, capacitatea de 
a ajunge la miezul lucrurilor, de a vedea dincolo de ceea ce se 
vede cu ochiul liber. Rezistența Scorpionilor la situații limită, 
pe care le și atrag, este vestită; la fel și puterea lor de a se rege-
nera, de a cădea, de a se scutura și de a merge înainte. Scorpi-
onul ne face să înțelegem că viața este un continuu proces de 
transformare și că, atunci când ceva se încheie, altceva începe.


Săgetător
În vremea Săgetătorului, noiembrie-decembrie, natura 


e adormită de-a binelea, iar viața este distrasă de la muncile 
câmpului. Este timpul pentru schimburile comerciale, căruțele 
plecau la munte încărcate cu grâne și se întorceau la câmpie 
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cu lemne pentru foc. Săgetătorul bate gongul pentru poveștile 
spuse la gura sobei; de aceea, Săgetătorii sunt povestitori 
înnăscuți și oricine are Săgetătorul bine marcat în astrogramă 
are har de narator sau de scriitor. Săgetătorii sunt preocupați 
să-și pună mintea la contribuție, din moment ce pe afară nu prea 
mai au ce să facă, exceptând drumurile lungi, ca să facă troc. 
Iar mintea le merge Săgetătorilor la câștig, ei sunt preocupați 
să scoată maximum de avantaje din avuția acumulată peste an 
în propria gospodărie.


Săgetătorii par să dețină tainele sporului casei, trăind 
parcă în vremea minunii prin care Iisus a hrănit o mulțime în-
treagă cu cinci pâini și doi pești. Săgetătorii știu să facă mult 
cu puțin, să primească la schimb mai mult decât dau și să se 
descurce în orice situație. Ei stabilesc o relație sinceră cu ce-
rul, din moment ce pământul nu mai este productiv în această 
perioadă din an, iar credința lor îi face să atragă oportunitățile 
și bunăstarea. 


Capricorn
Zodia Capricornului este situată la trecerea dintre ani, 


în decembrie-ianuarie. Sărbătorile de iarnă și Anul Nou mar-
chează încheierea unui ciclu calendaristic, prilej de bilanț pen-
tru realizările și neîmplinirile din anul ce se încheie. Nativii 
Capricorn funcționează după același ritm de viață; atunci când 
au explorat tot ce era de explorat într-un loc, o iau de la ca-
păt în altă direcție, plafonarea fiind marele dușman al acestei 
zodii. Zodia Capricornului susține energia noilor începuturi, 
pentru că tot acum facem planul și ne punem dorințele pentru 
următorul an, care începe odată cu Revelionul.


Nativii Capricorn sunt, prin urmare, strategii zodiacului. 
Ei sunt experți în administrare și în stabilirea unor obiective ce 
urmează să fie atinse într-un timp delimitat. Capricornii pot să 
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urmărească foarte bine derularea evenimentelor în timp, știu 
ce vor și știu când ar vrea să li se întâmple. Numai că, oricât 
și-ar dori, nu prea pot să se sincronizeze cu timpul, fie pentru 
că ard etape și vor prea mult, prea repede, fie vor ceva ce nu 
le este neapărat de folos. De aceea, Capricornii au de învățat 
să renunțe la încrâncenarea de a obține doar ce vor ei, numai 
atunci când vor ei.


Vărsător
Zodia Vărsătorului se întinde pe durata miezului iernii, 


în ianuarie și februarie, când gheața și zăpada acoperă solul. 
La fel cum zăpada protejează de frig fertilitatea solului, fie-
care nativ din semnul Vărsătorului îi ia pe ceilalți sub aripa 
sa, neștiind să spună „nu“. La fel cum gheața începe să se to-
pească, formând o rețea invizibilă de fire de apă, Vărsătorii 
au această abilitate de a fi în mijlocul unei rețele de oameni, 
pe care pot oricând să-i pună în legătură unii cu alții. În pas 
cu tehnologia, energia Vărsătorului a ajuns să creeze rețelele 
informatice și pe cele de socializare.


În această perioadă a anului, vremea este imprevizibilă, 
cu potențial de manifestare la extreme, ca și excentricii nativi 
ai zodiei. Mai mult, condițiile meteo pot fi acum pe cât de 
imprevizibile, pe atât de vitrege: frigului nu îi pasă dacă plane-
tele rezistă la ger sau dacă supraviețuiesc viscolului. Această 
răceală, descrisă ca insensibilitate și detașare, li se reproșează 
cel mai adesea acestor nativi. Ei sunt muschetarii zodiacului, 
oscilând între solidaritate și individualism, conform principiu-
lui „toți pentru unul și unul pentru toți“.


Peşti
Cu mult înainte ca simbolul peștelui să reprezinte creș-


ti nismul, tradiția astrologică babiloniană folosea peștii ca 
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simbol pentru cele două fluvii între care curgea viața acestui 
popor, Tigru și Eufrat. Zodia Pești încheie ciclul anului agrar, 
pregătind un nou început. Râurile se dezgheață și duc la vale 
resturile de copaci care nu au rezistat peste iarnă. Este în na-
tura nativilor Pești să poarte cu ei grijile altora. Înainte de un 
nou sezon agricol, trebuie făcută curățenie și trebuie ars guno-
iul. Peștii se ocupă uneori mult prea mult de problemele altora 
și uită să înceapă salubrizarea în propria ogradă. Ei se revarsă 
în viețile altora, luând asupra lor mai mult decât e cazul, la fel 
cum apele dau pe dinafară în februarie-martie, sezonul predi-
lect al inundațiilor.


Cei născuți în zodia Pești iau de la natură ușurința de a se 
infiltra, de a empatiza, ajungând în cele mai tainice gânduri și 
emoții ale celorlalți. Este o iluzie să creadă cineva că Peștii se 
identifică până la pierderea propriei identități cu altcineva. Ca 
și apa, ei ajung acolo unde vor, își iau ce au de luat și se retrag 
în propria matcă, urmărindu-și propriile idealuri. Ca și natura 
în acest interval de timp, Peștii, doi la număr, înotând în sens 
opus, sunt nemăsurați: fie nu au limite, fie nu se opresc din a 
și le impune singuri. 


1.5. Etape în istoria astrologiei
Mesopotamia, leagănul civilizaţiei şi al astrologiei


Mesopotamienii au dezvoltat sistemul de interpretare 
a mesajelor divine cu ajutorul instrumentelor oferite de as-
trologie (planete, zodii, aspecte planetare etc.). Cunoaşterea 
a rămas însă elitistă, iar practica astrologică a fost rezervată 
conducătorilor, care apelau la astrologi pentru a dobândi avan-
taje competitive sau pentru a specula culoarele favorabile în 
vederea conservării şi creşterii statutului personal.


Odată cu instalarea populaţiei caldeene în sudul Meso-
potamiei (secolul X î.H.), astrologia a intrat într-o nouă etapă 
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de dezvoltare. Caldeenii sunt cei care au pregătit terenul pen-
tru ca ştiinţa astrelor să coboare de la curtea regală în mijlocul 
oamenilor de rând. 


În a doua jumătate a mileniului I î.H., astrologia nu mai 
este un teritoriu exclusivist, rezervat regilor şi celor din vâr-
ful structurilor de putere. Mulţi oameni din popor îşi doreau 
să afle şi ei în ce măsură zodiacul le influenţează caracterul 
şi destinul. Pe de altă parte, cucerirea Mesopotamiei de că-
tre persani, care aveau un grad ridicat de pregătire matematică 
(538 î.H.), a condus la perfecţionarea calculelor astronomice. 
În acest context, tehnica de calcul a permis întocmirea horo-
scoapelor.


Cel mai vechi horoscop descoperit vreodată este datat la 
29 aprilie 410 î.H. 


Comercializarea astrologiei
Pe măsură ce interesul pentru astrologie a crescut, au 


apărut pseudoastrologii, dornici să facă din această cunoaş-
tere, rezervată până atunci numai înţelepţilor, o sursă de ve-
nit constant. Prin urmare, această categorie de practicanţi s-a 
răspândit rapid şi a întreţinut o aură de mister în jurul activi-
tăţii pe care o practicau. Ei s-au folosit de cunoştinţele lor, pe 
care le-au deformat şi degradat, pentru a manipula în scopuri 
mercantile şi pentru a cultiva o formă de putere personală. Ei 
deveniseră singurii deţinători ai unor adevăruri pe care nu erau 
dispuşi să le transmită decât contra cost.


Aceasta a croit calea către dimensiunea ezoterică tot 
mai pronunţată a astrologiei. Practicanţii astrologiei au lăsat 
impresia că deţin cunoştinţe puternice, la care numai iniţiaţii 
aveau acces. În fapt, profitorii s-au folosit cu succes de şanta-
jul emoţional, alimentând teama faţă de anumite sentinţe, pe 
care numai ei erau capabili să le dea, pe un ton fatalist.
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În cel mai scurt timp, astrologia a devenit o afacere larg 
răspândită, practicată la scară largă de pretinşi specialişti şi 
iniţiaţi, care au devenit majoritari. Nu a durat mult până ce 
astrologii autentici au fost asimilaţi acestui grup şi s-au pierdut 
în anonimat.


După cucerirea Egiptului (în 332 î.H.), de către Alexan-
dru cel Mare, care avea să îşi afle sfârşitul în Babilon, acolo 
unde se născuse astrologia, conştiinţa colectivă devine mult 
mai permeabilă şi receptivă la sursa astrologică de cunoaştere. 
Unificarea teritorială a marelui cuceritor macedonean a faci-
litat interferenţele culturale, prin urmare diferitele forme ale 
cunoaşterii au circulat mai uşor din Babilon (asimilat atunci de 
Imperiul Persan) până în Egipt, trecând prin Grecia.


Naşterea astrologiei, viziune mitologică
Conform tradiţiei vechilor greci, întemeietorii astrolo-


giei ar fi fost faraonul egiptean Nechepso şi Marele său Preot, 
Petosiris. De la ei s-a păstrat o scrisoare, adresată faraonului de 
către Marele Preot, în care este descrisă o tehnică de divinaţie 
pe baza unei diagrame, în interpretare numerologică. Docu-
mentul este datat în jurul anului 150 î.H.  În ceea ce priveşte 
fundamentarea astrologiei de către cei doi, nu există decât 
dovezi indirecte. Totuşi, autorii antici oferă citate ample din 
opera lui Nechepso şi a lui Petosiris, care a stat la baza dezvol-
tării astrologiei elenistice.  


În Antichitate, astrologia a ajuns să cunoască un maxim al 
expansiunii şi al deschiderii către toate păturile sociale. Grecii 
au continuat linia vechilor egipteni. Firmicus Maternus descrie 
legenda prin care elenii ar fi intrat în posesia cunoaşterii astrolo-
gice. El dezvăluie descendenţa divină a învăţăturii, care ar fi fost 
transmisă pe Pământ de însuşi mesagerul zeilor, nimeni altul 
decât Mercur (Hermes, pe limba grecilor). Hermes ar fi dăruit 
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ştiinţa  unei alte figuri mitologice – Asclepio – care, în cele din 
urmă, ar fi predat-o celor doi aleşi: Nechepso şi Petosiris.


Perioada elenistică
În perioada elenistică, ce s-a întins aproximativ între sec. 


II î.H. şi secolele VI-VII d.H.,  astrologia a cunoscut o dezvol-
tare fără precedent. Textele care ni s-au transmis din această 
eră, scrise preponderent în limba greacă şi mai puţin în latină, 
compun o adevărată tradiţie astrologică. Această tradiţie stă la 
baza astrologiei cunoscute şi practicate astăzi.  


Astrologii din perioada elenistică sunt primii care în-
tocmesc horoscopul natal individual, în funcţie de poziţia pla-
netelor şi a stelelor la momentul naşterii unui om. Realizarea 
astrogramei a fost posibilă datorită celei mai mari inovaţii a 
astrologilor antici: folosirea ascendentului. Aşadar, harta pen-
tru fiecare individ era realizată pornind de la gradul semnului 
zodiacal aflat la răsărit, în funcţie de locul naşterii, şi continu-
ând cu cele 12 case astrologice. 


Matematician, astronom, geograf şi astrolog, Claudius 
Ptolemeu (cca. 90 ‒ cca. 168 d.H.) şi-a petrecut, se pare, cea 
mai mare parte a vieţii în oraşul egiptean Alexandria, aflat în 
acea vreme sub stăpânire romană. El este autorul celebrului 
tratat de astrologie Tetrabiblos, care s-a bucurat de autoritatea 
unei „Biblii astrologice“ pentru mai bine de o mie de ani. 


Paternitatea Tetrabiblosului a fost contestată, Ptolemeu 
fiind, de fapt, numai un compilator al unor texte preexistente 
şi nicidecum un autor original. Un argument în acest sens a 
fost faptul că el este doar teoretician şi evită cu desăvârşire să 
ofere exemple concrete pentru cazurile prezentate. Chiar dacă 
nu a scris el cartea, meritul incontestabil al lui Ptolemeu este 
capacitatea sa de sinteză, el organizând materialul în mod ori-
ginal. Practic, Ptolemeu prezintă prima versiune sistematică a 
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conceptelor cu care operează astrologia până în zilele noastre, 
oferind şi un cadru filosofic de interpretare. Lucrarea sa, fără 
îndoială, pune bazele astrologiei „occidentale“ sau „europene“.


Astrologia în Evul Mediu
În secolul al VII-lea, Alexandria este cucerită de arabi. 


Noul centru de învăţătură devine oraşul Bagdad, unde se în-
fiinţează şi un centru de traduceri. Aşa ajung în limba arabă 
materialele astrologice din greacă şi latină. În timp, astrologia 
a intrat însă în conflict cu fundamentalismul religios, întrucât 
preoţii considerau că este o blasfemie ca voinţa lui Dumnezeu 
să fie cunoscută dinainte.  


În Evul Mediu, oameni de ştiinţă precum Galileo Galilei, 
Tycho Brahe sau Kepler erau reputaţi astrologi. Numai că, pe 
considerente religioase, astrologia a ajuns să fie desconside-
rată şi respinsă de biserică, ajungând să fie catalogată drept 
simplă superstiţie. Cel mai cunoscut astrolog al perioadei a 
fost William Lilly (1602-1681), care a prezis cu atâta acurateţe 
incendiul care a cuprins Londra în 1666, încât a fost acuzat de 
complicitate şi dat în judecată. 


Astrologia modernă 
În secolul al XIX-lea, Helena Blavatsky (ucraineană la 


origine), înfiinţează în SUA, în  1875, Societatea Teosofică, în 
jurul căreia coalizează oameni pasionaţi de mistere. Teosofia 
(„înţelepciunea divină“) este ştiinţa care explorează tainele na-
turii şi ale fiinţei, încercând să determine şi să studieze natura 
lui Dumnezeu. Această mişcare spirituală a deschis din nou 
uşa pentru astrologie, care a redevenit centru de interes public, 
ieşind din sfera ezoterică în care se refugiase până atunci.  


În perioada modernă, astrologia s-a deschis tot mai mult 
spre psihologie. C.G. Jung (1875-1961) se folosea de astro-
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logie, pe care o considera o sumă a cunoştinţelor astrologice 
din antichitate. El a vorbit de procesul descoperirii propriei 
naturi, al „individuaţiei“ (adică modalitatea prin care indivi-
dul devine o fiinţă întreagă), ca despre o călătorie fascinantă, 
uneori dureroasă, în care partea luminoasă (talentele, calităţile, 
conştientul) stă faţă în faţă cu cea întunecată (defectele, trau-
mele trecutului, inconştientul). Tot Jung a definit vindecarea 
ca pe un proces la capătul căruia ajungi să ai o relaţie bună cu 
inconştientul, deci cu latura ascunsă a personalităţii.


Acesta este demersul corect și în astrologia transperso-
nală sau evolutivă. Ea presupune integrarea informaţiilor din 
psihologie cu astrologia tradiţională, totul raportat la legile spi-
rituale, la locul Omului în misterul Creației și la relația sa cu 
Creatorul. Astrologia devine un instrument de autocunoaștere 
și transformare personală, capabil să evidenţieze punctele 
forte ale individului, misiunea pentru care a venit pe lume, blo-
cajele, obstacolele de depăşit, sincronizarea evenimentelor în 
timp şi alegerea culoarelor astrale favorabile pentru deciziile 
majore. Astrologia intră aşadar în sfera dezvoltării personale, 
iar aceasta este şi abordarea noastră.


Este nevoie ca unul din cele mai mari mituri despre as-
trologie să fie dărâmat.


Astrologia nu este despre viitor, ci despre trecut. Astro-
logia pleacă de la trecut, de la conștientizarea blocajelor 
generate de influenţa părinţilor, a familiei, a condiţiilor 
de viaţă, a experienţelor trăite, a vieţilor anterioare. 
Astrograma înregistrează tiparele de viaţă care, până 
când nu sunt depășite, nu pot să ne aducă trăiri noi. Nu 
putem obţine alte rezultate plecând de la aceleași ca-
uze. Studiul astrogramei ne arată ce schimbări putem 
face, astfel încât să fim în armonie cu noi înșine și cu 
propria viaţă. 
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1.6. Concepte de bază în astrologie
Există două tipuri de zodiac: tropical și sideral. 
Astrologia europeană păstrează viziunea geocentrică 


asupra Universului și folosește zodiacul tropical, o hartă na-
tală fiind ridicată pentru locul și momentul nașterii unei entități 
pe planeta noastră. 


De altfel, momentul în care Nicolaus Copernic (1473‒ 
1543) a demonstrat că Pământul se învârte în jurul Soarelui 
şi nu invers, teorie confirmată de Kepler (1571-1630), omul 
a fost îndepărtat practic din centrul Universului. De aceea, în 
ciuda faptului că religia a trebuit să recunoască teoria helio-
centrică, ea şi-a întărit poziţia. Motivul era simplu: era mai 
uşor de demonstrat că omul se supune unei voinţe exterioare. 
Practic, nu omul era în centrul vieţii sale, ci o forță implacabilă 
acţiona asupra fiecărui individ, din exterior.


În concluzie, Evul Mediu a fost etapa din istoria umani-
tăţii în care omul a fost îndepărtat de sufletul său. I s-au tăiat 
legăturile cu el însuşi şi cu ceilalţi, inoculându-i-se ideea că 
viaţa individului este determinată din exterior.


Zodiacul sideral este folosit în astrologia vedică, unde 
poziția constelațiilor este calculată având drept centru de re-
ferință Soarele.


O hartă întocmită după zodiacul sideral deplasează îna poi 
cu 24 de grade toate coordonatele din astrogramă. De exemplu, 
un subiect cu Soarele în gradul 21 Rac va avea, într-o astro-
gramă vedică, Soarele în cel de-al 27-lea grad al Gemenilor.


Astrologia europeană conţine o viziune geocentrică 
asupra Universului, raportarea făcându-se la mișcarea 
planetelor în jurul Pământului și nu în jurul Soarelui!


Pe baza legilor universale, astrologia pleacă de la premisa 
că tot Universul observabil îşi are corespondenţa în interiorul 







Valeriu Pănoiu


40


fiecărei fiinţe umane. La naştere, fiecare individ ia o amprentă 
energetică a momentului şi locului unde vine la viaţă. Astfel se 
întocmeşte astrograma, care reprezintă harta cerului la momen-
tul naşterii, în funcţie de locul pe planetă. De ce este important 
locul naşterii? În funcţie de mişcarea de rotaţie a Pământului, 
de la vest la est, Soarele va răsări mai devreme la Bucureşti 
decât la Timişoara.


Instrumente de lucru în astrologie:
● astrograma
● zodiile
● casele astrologice
● planetele
● aspectele dintre planete
● horoscopul


Astrograma reprezintă o hartă a cerului la un anumit 
moment, într-un anumit loc, ce conţine dispunerea planetelor 
în case şi zodii. Astrograma natală prezintă predispoziţiile pe 
care individul le are la naştere; ea indică un potenţial, o direc-
ţie de împlinire pentru misiunea din viaţa pe care o trăim. În 
astrogramă, putem identifica talentele, calităţile, dar şi lecţiile 
de viaţă. Astrograma poate fi corelată din perspectivă karmică 
şi cu vieţile anterioare.


Termenul astrogramă este sinonim cu hartă. 
Astrograma natală = harta natală


Zodiile, 12 la număr, sunt 12 segmente ale zodiacului. 
Zodiacul este o bandă pe cer, o centură virtuală pe care se în-
vârte Pământul în jurul Soarelui. Orbita Pământului se numeşte 
ecliptică. Pământul orbitează în jurul Soarelui pe această cen-
tură, unde se găsesc cele 12 constelaţii.
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Casele astrologice reprezintă proiecţia pe Pământ a ce-
lor 12 constelaţii. Avem aşadar 12 case astrologice.


Casele şi zodiile corespund celor 4 elemente: 
● Foc (Berbec, Leu, Săgetător), 
● Pământ (Taur, Fecioară şi Capricorn), 
● Aer (Gemeni, Balanţă, Vărsător) şi 
● Apă (Rac, Scorpion, Peşti).


Elemente: Foc Pământ Aer Apă


Zodii:
Berbec Taur Gemeni Rac


Leu Fecioară Balanţă Scorpion
Săgetător Capricorn Vărsător Peşti


De asemenea, zodiile şi casele se clasifică, după cele 3 
calităţi, în: 


● cardinale (Berbec, Rac, Balanţă, Capricorn), 
● fixe (Taur, Leu, Scorpion, Vărsător) şi 
● mutabile (Gemeni, Fecioară, Săgetător, Peşti).


Calităţi: Cardinal Fix Mutabil


Zodii:


Berbec Taur Gemeni
Rac Leu Fecioară


Balanţă Scorpion Săgetător
Capricorn Vărsător Peşti


Planetele sunt corpurile cereşti care orbitează în jurul 
Soarelui.


Jargon astrologic: 
În astrologie, Soarele și Luna sunt considerate planete! 
Soarele și Luna poartă împreună denumirea de Luminarii.
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Anticii foloseau  cele 7 planete de bază, denumite astăzi 
planete tradiţionale: Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Ju-
piter şi Saturn.


Planetele moderne au fost descoperite mult mai târziu: 
Uranus (1781), Neptun (1846), Pluto (1930). Se pare că anticii 
ştiau de fapt de existenţa acestor planete, numai că nu le luau 
în calcul, pentru că omenirea nu atinsese nivelul de evoluție a 
conștiinței colective simbolizat de aceste planete.


În plus, în astrologie se lucrează şi cu puncte virtuale, 
date de orbita Lunii: Nodurile Lunare sau Lilith (Luna Nea-
gră), puncte aflate şi ele în continuă mişcare prin zodiac, a 
căror semnificaţie este în principal de natură karmică.


În mişcarea lor pe cer, planetele intră în relaţie una cu 
cealaltă şi formează aspecte. Luăm în calcul aspectele majore, 
respectiv unghiurile de 0, 60, 90, 120 și 180 de grade. As-
pectele se produc în intervalul anumitor grade. Distanţa dintre 
două planete care permite celor două corpuri să fie în relaţie şi 
să producă efecte se numeşte orb.


Aspectele majore
●  Conjuncţia: două planete la acelaşi grad în aceeaşi zo-


die. Orb: 0-6/7 grade.
●  Sextilul: două planete la unghi de 60 de grade. Orb: 


0-4/5 grade.
●  Cuadratura (denumită și pătrat sau careu): două pla-


nete la unghi de 90 de grade. Orb: 0-5/6 grade.
●  Trigonul: două planete la unghi de 120 de grade. Orb: 


0-5/6 grade.
●  Opoziţia: două planete la unghi de 180 de grade. Orb: 


0-6/7 grade.


În Antichitate, se vorbea despre aspecte benefice (tri-
gonul şi sextilul) şi aspecte malefice (cuadratura şi opoziţia). 
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Conjuncţia este un aspect benefic sau malefic, în funcţie de 
natura planetelor şi semnelor implicate.


Termenul zodii este sinonim cu semne zodiacale. Expresia 
„planetă în semn“ înseamnă, deci, „planetă în zodie“.


În astrologia modernă, mai ales în cea transpersonală, 
cuadraturile şi opoziţiile sunt denumite aspecte dinamice, în-
trucât reprezintă chei ale transformării personale, momente 
de cotitură care aduc mari daruri. Cuadraturile şi opoziţiile 
sunt, de fapt, acele probe fără de care Făt-Frumos din poveste 
nu ar obţine iniţierea şi nu şi-ar atinge ţinta! 


Horoscopul reprezintă astăzi interpretarea astrogramei. 
Deşi, în Antichitate, horoscopul desemna harta cerului şi chiar 
Ascendentul, în prezent a evoluat etimologic şi desemnează 
întocmai „citirea astrogramei“, deci „descifrarea“ semnelor.


Astrologia este un limbaj simbolic.


În astrologie se folosesc simboluri, toate planetele gă-
sindu-şi corespondentul în mitologie. Planetele emit un câmp 
magnetic, dar influența lor este tot de natură simbolică. De 
pildă, Jupiter stăpâneşte, în astrologie, ficatul. Dacă Jupiter 
este prost aspectat nu înseamnă că el ne trimite dureri de fi-
cat, ci, conform legii rezonanţei, ficatul nostru este acordat pe 
aceeaşi frecvenţă de vibraţie cu această planetă. Practic, noi 
funcţionăm pe aceleaşi principii energetice, suntem guvernaţi 
de aceleaşi legi ca şi zodiile şi planetele! Un stres cosmic (de 
pildă o cuadratură) este resimţit şi de către organismul şi psihi-
cul uman ca pe un disconfort!


Astrologia are nevoie să fie pusă în perspectivă energetică.
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1.7. Ramurile astrologiei


Astrologia natală stă la originea tuturor ramurilor astro-
logice. Ea se bazează pe interpretarea hărţii cerului la momen-
tul naşterii.


Astrologia previzională: cea mai comercializată ramură, 
prin intermediul horoscoapelor. Este ramura care se ocupă de 
evoluţia evenimentelor în timp şi identifică oportunităţile, dar 
şi momentele de blocaj la care individul se poate aştepta. Pre-
dicţiile au şi un rol preventiv, prin ele se fac anticipări ale unor 
evenimente şi se poate direcţiona energia printr-un anume tip 
de comportament. 


În astrologia previzională există mai multe metode, cea 
mai utilizată fiind cea a tranzitelor planetare. De asemenea, 
o altă metodă de predicţie este revoluţia solară, valabilă un 
an de zile, care se întocmeşte în preajma zilei de naştere, la 
momentul în care Soarele revine la gradul şi minutul în care se 
afla la naştere.


Astrologia natală şi cea previzională, pe baza trăsături-
lor native şi a evoluţiei în timp a evenimentelor, se ramifică 
în direcţii secundare: astrologia vocaţională (studierea par-
cursului profesional), medicală (care se axează pe starea de 
sănătate) etc.


Astrologia relaţională: ramura care se ocupă de nivelul 
interacţiunii dintre oameni. Prin sinastrie (suprapunerea as-
trogramelor a două persoane), se poate determina gradul de 
compatibilitate, se pot identifica punctele forte ale unei relaţii, 
precum şi zonele unde cei doi au de lucrat. Deşi astrologia re-
laţională este accesată în special pentru stabilirea compatibili-
tăţii afective, ea poate fi utilă, de exemplu, în analiza relaţiilor 
dintre colegi, dintre şef şi subaltern etc.
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Astrologia karmică se bazează pe mesajul vieţilor ante-
rioare, punând astrograma în lanţul unei continuităţi cauzale. 
Astrologia karmică se bazează pe legea universală a cauzei şi a 
efectului, conform căreia acţiunile şi deciziile din trecut ne ghi-
dează traseul de acum, obligându-ne să învăţăm anumite lecţii.


Astrologia mundană realizează horoscopul ţărilor, deci 
se ocupă de sufletul colectiv, de portretul naţiunilor.


Astrologie electivă: alegerea celui mai bun moment pen-
tru începerea unei acţiuni: demararea unui proiect, stabilirea 
datei de căsătorie etc.


Astrologia orară: consultarea astrogramei ca pe un in-
strument de divinaţie, ca pe un oracol. Se pune o întrebare 
punctuală, se ridică astrograma şi se interpretează dacă răs-
punsul este pozitiv sau negativ. 


Astrocartografia este o disciplină astrologică ce inves-
tighează compatibilitatea individului cu un anume loc de pe 
Glob. Astrologia se foloseşte de geografie pentru a determina 
impactul energetic al unui loc de pe planetă asupra unei anu-
mite persoane.


Astrologia ezoterică: are concepte şi noţiuni specifice şi 
presupune un anumit grad de iniţiere în mistere şi simboluri 
ezoterice.


Astrologia uraniană: a fost dezvoltată în secolul XX de 
astrologii germani, mai exact de Şcoala de Astrologie de la 
Hamburg. Specificitatea abordării lor este folosirea punctelor 
mijlocii (midpoints), deci jumătatea distanţei dintre două pla-
nete, care ar fi un punct extrem de sensibil ce se activează prin 
prezenţa unor planete pe astrograma natală sau prin tranzitul 
unei planete peste acel loc.
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Astrologia transpersonală sau evolutivă este o formulă 
de abordare ce înglobează direcţiile astrologiei natale, 
previzionale, relaţionale și karmice, într-o viziune de 
ansamblu spirituală. Astrologia devine astfel un mijloc 
de autocunoaștere, de conștientizare, de identificare a 
misiunii vieţii și de centrare pe propria persoană. Prin 
urmare, omul se întoarce la el însuși. Își amintește că 
lumea și ceilalţi sunt oglinda sa și că totul pornește de 
la el, fiind singurul care poate schimba ceva în viaţa sa. 
Această abordare din perspectiva evoluţiei personale îl 
ajută pe individ să-și recunoască, prin intermediul astro-
gramei, traseul experienţelor din această viaţă și misi-
unea personală cu care a venit. Cu ajutorul astrologiei, 
putem să facem alegeri în deplină cunoștinţă de cauză și 
să  redescoperim puterea de a ne crea viaţa în conformi-
tate cu planul divin. Aceasta este, de altfel, și semnifica-
ţia  pasajului biblic „Dumnezeu a făcut omul după chipul 
și asemănarea Sa“: omul este entitate o înzestrată cu 
forţa de a crea mai departe, de a da viaţă și de a fi pe deplin 
responsabilă de rezultatele alegerilor personale.







47


Capitolul 2


Astrologia pe verticală


,
De la general la particular


Simboluri în astrologie
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De la zodii la astrogramă


Zodii, planete şi case
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2.1. De la general la particular


Cunoaşterea zodiilor, a planetelor, a caselor astrologice 
şi aspectelor dintre planete constituie baza horoscopului, deci 
a interpretării astrogramei.


Astrograma (harta cerului) este de fapt o amprentă 
energetică a universului la un anumit moment. Astrograma 
natală este această amprentă luată în momentul naşterii. Două 
persoane care se nasc în acelaşi timp, în locuri diferite de pe 
planetă, au o dispunere diferită a planetelor în astrogramă. În 
primul rând, poate să difere Ascendentul (deci zodia de la răsă-
rit). Nici chiar gemenii nu se nasc în acelaşi timp, ci la câteva 
minute distanţă. De aceea, chiar şi ei pot să aibă alt Ascendent 
(de exemplu, dacă primul are Ascendentul în ultimele grade 
ale unei zodii, este posibil ca al doilea să aibă ascendentul în 
primele grade ale zodiei următoare). 


Chiar dacă doi copii se nasc simultan în săli de naştere 
alăturate din aceeaşi maternitate, în ciuda hărţilor astrologice 
identice, cei doi vor avea de parcurs un traseu de viaţă dife-
rit. În primul rând, diferă condiţiile sociale, tipul de familie, 
oamenii pe care îi vor întâlni pe parcurs. Fiecare şi-a ales ti-
puri diferite de experienţe pentru a traversa realităţi similare. 
În plus, ei vor purta nume diferite, ceea ce face ca un alt sistem 
de cunoaștere să vină în completarea astrologiei: numerologia.


Astrograma natală conţine informaţii despre calităţile 
natale, despre lecţiile din care vrem să învăţăm, despre scopul 
pe care ni l-am asumat pentru această existenţă, despre mo-
dul cum putem atinge împlinirea în plan afectiv şi social, prin 
dragoste şi carieră, despre contribuţia pe care am venit să o 
aducem în lume. De-a lungul timpului, planetele în continuă 
mişcare fac aspecte cu planetele de pe astrograma natală şi ne 
ajută să acumulăm experienţă după experienţă. 
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Dar, de fapt, nu experienţele contează în primul rând, ci 
modul în care le interpretăm.


Practic, viaţa noastră este o poveste pe care o interpre-
tăm şi o reinterpretăm singuri. Iar interpretarea depinde întot-
deauna de nivelul de conştiinţă pe care îl are fiecare individ în 
parte. Iar acordarea la planul de conştiinţă se poate face pe 
trei niveluri:


fizic: persoanele ataşate de planul material, care percep 
realitatea la nivelul concret al rezultatelor măsurabile; aceste 
persoane trăiesc preponderent la nivelul simţurilor, pentru ele 
contează ce văd, gustă, aud, miros şi pot să atingă cu mâna; 
cantitatea este principalul criteriu de performanţă.


mental: persoanele aflate în lumea ideilor, ataşate de 
gânduri, pentru care volumul de informaţie, capacitatea de a 
raţiona, de a compara, de a clasifica realitatea, de a da explica-
ţii logice sunt principalele preocupări; acestor persoane le este 
dificil să-şi golească mintea de gânduri, de aceea îşi găsesc cu 
greu liniştea, consumul psihic şi nervos fiind foarte ridicat; ele 
îşi consumă energia creând situaţii ipotetice şi condiţionări, 
fiind incapabile să accepte ceea ce le oferă viaţa în prezent (se 
gândesc de fiecare dată cum ar fi fost dacă...); aceste persoane 
funcţionează după anumite tipare de gândire pe care rareori 
ajung să le conştientizeze, deci din care cu greu pot să scape; 
cantitatea şi calitatea sunt unităţi egale de măsură.


spiritual: persoanele care au capacitatea de a intra în 
legătură cu sinele lor profund şi de a-şi recunoaşte locul într-o 
structură mult mai mare decât ei, coordonată de legi universale 
şi de un plan divin; aceste persoane reuşesc să-şi depăşească 
dramele trecutului, să le integreze în personalitatea lor, să-şi 
conştientizeze valoarea şi misiunea lor unică în lume, deve-
nind astfel creatori capabili să dăruiască ceva lumii; sunt per-
soanele care fac saltul de la inteligenţă la înţelepciune, care 
ştiu că totul are un rost, că nimic nu este întâmplător, care re-
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uşesc să privească viaţa cu încredere, convinşi că Universul/ 
Dumnezeu le va aduce tot ceea ce este mai bun pentru ei şi 
mai de folos pentru îndeplinirea rolului pe care şi l-au ales în 
această viaţă.


2.2. Simboluri în astrologie


Simbolurile zodiilor


Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară


     


Balanţă Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Peşti


    


Simbolurile planetelor


Simbolurile transmit într-o anumită formă, prin repre-
zentare grafică, idei accesibile celor care cunosc şi recunosc 
un cod. Simbolurile formează un limbaj, la fel cum şi astrolo-
gia, la nivel de ansamblu, este tot un limbaj.


Simbolurile planetare codifică cele trei niveluri de con-
ştiinţă:


┼ Crucea simbolizeză materia, cunoaşterea prin 
intermediul celor 5 simţuri.


( ) Semicercul simbolizează planul mental, rațional, mai 
precis partea intelectuală, raţională a sufletului nostru.


 Cercul simbolizează spiritul, acesul la planul superior.


Soarele  este reprezentat printr-un cerc în mijlocul 
căruia se află un punct. Soarele simbolizează în astrogramă 







51


Astrologia de la Cer la Pământ


scânteia divină (spiritul) din noi. Punctul din mijloc reprezintă 
centrul fiinţei noastre, legătura cu sinele, capacitatea de a stră-
luci, de a fi o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi, precum şi ten-
dinţele egocentrice care trebuie stăpânite.


Luna  este reprezentată în faza de creştere, ea fiind 
direct legată de ritmurile naturii şi de hrănirea vieţii pe Pământ. 
Cele două semicercuri închise conțin ceea ce se ascunde în 
sufletul nostru. Sufletul are în structura sa mintea și emoțiile. 
Luna simbolizează componenta emoţională a sufletului. Cele 
două semicercuri unite arată că, în urma cunoaşterii raţionale, 
a percepţiilor şi gândurilor noastre, corpul emite stimuli repre-
zentaţi prin emoţii. De aceea, orice gând negativ va produce o 
emoţie negativă, care, mergând mai departe la nivel fizic, va 
produce o boală. 


Mercur  simbolizează toate cele trei aspecte ale fi-
inţei umane: trupul (crucea), spiritul (cercul) şi legătura din-
tre ele, sufletul, reprezentat de data aceasta de minte. Mercur 
guvernează procesele de gândire, semicercul fiind deasupra 
celorlalte două. Mercur este pragul conştient dintre latura ma-
terială şi cea spirituală a omului. Mercur semnifică modul în 
care mintea noastră prelucrează tot ceea ce există și transmite 
informația în planul fizic, prin cuvânt scris sau vorbit.


Venus ♀ este reprezentată printr-un cerc deasupra cru-
cii. Dumnezeu – Tot Ce Există, Spiritul (cercul) – se știe că este 
Iubire. Simbolul venusian traduce iubirea, arta și frumusețea, 
care coboară pe Pământ (pe crucea materiei). Venus reprezintă 
materia prelucrată într-o formă sublimă, care coboară chiar din 
spirit. Pe de o parte, Venus transformă materia prin puterea 
iubirii divine. Pe de altă parte, ea permite materiei să se ex-
prime prin intermediul frumosului. De exemplu, despre artişti 
se spune că au har, arta fiind materia prin care curge spiritul. 
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Venus ne vorbește despre domeniul din viața noastră în care 
căutăm armonia mai mult decât în oricare alt loc. 


Marte ♂ reprezintă dominaţia materiei asupra spiritu-
lui. Săgeata din simbol este o formă stilizată a crucii. Marte 
reprezintă energia în acţiune, fără nicio implicare raţională, 
din moment ce lipseşte semicercul. Prin Marte cunoaştem re-
alitatea la nivel direct, prin acţiune directă, experimentând. 
Marte simbolizează şi latura noastră instinctuală, cunoaşterea 
prin intermediul simţurilor, ce cuprinde inclusiv manifestarea 
voinței, a curajului și a forței sexuale.


Jupiter  (semicercul deasupra crucii) reprezintă pla-
nul raţional deasupra celui material. Pe de o parte, simbolismul 
lui Jupiter exprimă deschiderea minţii şi întinderea în toate di-
recţiile, precum şi ideile de a spori bunăstarea materială. Pe de 
altă parte, avertizează asupra posibilităţii ca mintea să piardă 
contactul cu materia, cu realitatea concretă, în momentul în 
care se risipeşte în prea multe direcţii. Jupiter ne conectează și 
la nevoia noastră de a avea dreptate și ne alimentează orgoliul 
de „atotștiutori“.


Saturn  (crucea deasupra semicercului) simbolizează 
aceleaşi niveluri ca şi Jupiter, numai că, de data aceasta, ma-
teria ţine în frâu mintea (crucea stă deasupra). Dacă Jupiter 
spune: „Să ne gândim cum să obţinem mai mult“, Saturn răs-
punde: „Asta avem, să ne gândim cum administrăm ce avem.“ 
Dacă lui Jupiter îi este specifică întinderea, expansiunea, Sa-
turn are ca element specific conservarea energiei, contracţia. 
Saturn ne orientează spre rezultate concrete şi retează elanul 
minţii, care nu are un fundament solid. El întruchipează sim-
bolul autorității necesare.
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Uranus  însumează toate cele trei simboluri, se-
micercul, crucea şi cercul. Cele două semicercuri încadrează 
materia şi spiritul într-o nouă dimensiune a inteligenţei. Se-
micercurile lui Uranus seamănă cu nişte antene conectate la 
alte dimensiuni, pregătite să aducă noi viziuni asupra lumii. 
Uranus este un canal de energie prin care curg ideile în forma 
lor superioară, intuiţia. Nu mai este nevoie să facem conexiuni 
logice; pur şi simplu ştim, avem acces la o informaţie ce vine 
de dincolo de contactul nostru cu materia (crucea) şi cu inte-
lectul (semicercul).


Neptun  este simbolizat printr-un trident (un semi-
cerc intersectat cu o cruce), care trimite spre cele trei niveluri 
de conştiinţă ale omului. Neptun exercită o influenţă foarte sub-
tilă şi numai cei care au atins un nivel superior de conştiinţă pot 
avea acces la ea. Cei care nu sunt pregătiţi să facă saltul spre o 
nouă dimensiune, dar îl fac, pierd contactul cu realitatea, deci 
cu materia. De aceea, Neptun indică şi tulburările psihice (ne-
bunia) din cauza refugierii într-o altă dimensiune și a pierderii 
totale a contactului dintre minte (semicercul) și realitatea din 
planul fizic (crucea). Cei pregătiţi să rezoneze cu Neptun pot 
fi marcaţi de un talent neobişnuit, venit... din altă lume. Jocul 
aparențelor și al iluziilor se află pe tărâmul neptunian.


Pluto  reprezintă cercul spiritului deasupra semilunii 
intelectului şi a crucii materiei. Nu întâmplător, Pluto exprimă 
şi voinţa divină (spiritul), căreia nu ne putem opune. Iar dacă 
este nevoie de o nouă ordine în modul de a concepe lumea (cer-
cul – intelectul) şi de a ne organiza realitatea concretă (crucea 
– materia), Universul (spiritul) va lucra pentru noi, deoarece 
numai el are o viziune de ansamblu, ştie ce e mai bine pentru 
noi şi ce lecţii de viaţă ne sunt necesare. Prin intermediul unor 
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oameni sau evenimente, ni se transmite „de sus“ când e timpul 
să facem o schimbare de direcţie şi să transformăm structurile 
de adâncime ale fiinţei noastre. Pluto ne indică locul unde su-
portăm cele mai mari traume, pentru a sublima inconștientul și 
a transforma tiparele de viață.


2.3. Astrologie şi mitologie
Mitologia reflectă o viziune asupra lumii ca sistem or-


ganizat, în care forţele naturalului se întâlnesc cu cele ale 
su pranaturalului, în care dimensiunea conştientă a fiinţei o 
com pletează pe cea inconştientă. 


Poveştile mitologice sunt modele culturale specifice 
unei anumite civilizaţii, unui anumit spaţiu. Cum astrologia a 
luat cea mai mare amploare în epoca elenistică, figurile mito-
logice greco-romane au pătruns în astrologie, iar zeii antici au 
ajuns să fie asociaţi cu planetele.


Soarele (Sol la romani, Helios la greci) era stăpânul 
zilei. El este echivalentul zeului egiptean al luminii, Ra, pe 
care îl întâlnim în cultura greco-romană întruchipat de Apollo. 
În plus, avea abilități de vindecare (fiind tatăl lui Asclepios, 
inițiat în medicină), precum și darul profeției. Apollo era, de 
asemenea, zeul zilei, al luminii, artelor, protector al poeziei și 
al muzicii. Poveştile spun că Soarele cobora în fiecare seară în 
lumea subpământeană, pentru a răsări a doua zi. În astrologie, 
Soarele din astrogramă simbolizează capacitatea fiecăruia de 
a aduce lumină în propria viață și în viața celorlalți. Descriind 
ciclul diurn, Soarele reprezintă conștientul, care se întâlnește 
la răsărit și la apus cu Luna, purtătoare a lumii noastre interi-
oare, a sufletului și a inconștientului.


Luna întruchipează feminitatea reflectată în cele trei 
etape majore de viață, prin intermediul a trei zeiţe: Diana (fe-
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meia-fecioară), Selena (femeia-mamă) şi Hecate (femeia la 
vârsta bătrâneții, deci a înțelepciunii). De aceea, astrologic, 
simbolul lunii ne conectează cu imaginea primordială feminină 
din viața noastră: mama. Deoarece mama este sursa noastră de 
îngrijire, protecție și siguranță, simbolul Lunii în astrogramă 
ne conduce spre înțelegerea relației noastre cu nevoile primare 
pe care le dorim satisfăcute, cu ceea ce simțim că ne hrănește. 
Luna arată modul în care femeile se conectează la propria femi-
nitate și relația pe care bărbații o au cu propria energie feminină 
și cu femeile, în general. Aceste conexiuni și tipare iau naștere 
încă din viața intrauterină, începând cu momentul concepției. 
Curgerea vieții fiind curgerea iubirii, în funcție de sentimen-
tele, gândurile și temerile părinților care ne-au alimentat încă 
de când ne aflam în burta mamei, noi ne formăm astfel tipa-
rele de iubire, pe care ajungem să o definim personalizat. De 
exemplu, un copil nedorit de mamă va înțelege mai târziu că a 
fi iubit înseamnă a fi respins, atrăgând parteneri care îl resping, 
îl părăsesc sau pe care îi respinge sau îi părăseşte el. Relația cu 
mama este cea mai puternică în primii 7 ani de viață, așa că, 
astrologic, Luna descrie inclusiv forțele inconștiente care își au 
rădăcinile în această perioadă a vieții.


Mercur (Hermes, la greci) este planeta cu cea mai ra-
pidă mişcare de rotaţie din sistemul solar, de aceea este aso-
ciat şi cu viteza. În mitologie, Mercur era mesagerul zeilor, 
cel care transmitea informația din Olimp către muritori. Prin 
urmare, în plan astrologic, el este asociat cu mobilitatea, dru-
murile scurte și comunicarea. Protector al călătorilor, dar și 
al hoților, în astrologie el conferă abilitatea de a manipula 
informația în avantaj personal și de a face schimburi profita-
bile. Zeul Mercur este cel care a redefinit raportul dintre ade-
văr și minciună, promițând că nu va minți, dar că nu va spune 
întreg adevărul. Mercur/Hermes i-a oferit Pandorei, pentru a 
pune în cutia sa, minciunile și vorbele seducătoare. Mercur 
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conferă astfel, în astrologie, spiritul seducător și talentul ora-
toric, ce provin din puterea cuvintelor care pot „înrobi“, „suci 
mințile“ sau chiar „spăla creierele“.


Venus (la greci – Afrodita, la sumerieni – Innana, la 
egipteni – Isis, la fenicieni – Astarte) este zeiţa frumuseţii și 
a iubirii, care nu se dă înapoi de la a-și folosi farmecele femi-
nine pentru a-şi exercita puterea şi dominaţia asupra zeilor şi a 
bărbaţilor. Astrologic, Venus este implicată în relații, indicând 
oamenii de care suntem atrași pe principiul armoniei. Venus 
mai exprimă şi latura feminină de care bărbatul nu este conşti-
ent (conceptul de „anima“ din psihologie), de aceea, în harta 
astrologică a unui bărbat, ea indică acele calități care-i stârnesc 
interesul, în primul rând fizic. Venus fiind și zeița plăcerii, în 
astrologie dezvăluie gusturile și preferințele noastre, dând 
mărturie despre ce ne place, cum ne place și cu cine ne place.


Marte (Ares, la greci) era inițial un zeu al agriculturii, de 
unde şi guvernarea sa asupra zodiei Berbec, cea care marchează 
începutul primăverii. Pe lângă acest atribut, Marte este şi zeul 
războiului, recunoscut pentru natura sa impulsivă şi pentru im-
plicarea în conflicte, certuri şi scandaluri. De aceea, astrolo-
gic, Marte simbolizează latura noastră instinctuală, impulsivă, 
greu de controlat. În egală măsură, Marte patronează dorințele 
și scopurile, care, metaforic, sunt ilustrate prin ținte, prin vâ-
natul pe care îl ochește vânătorul Marte. Marte trezește în noi 
spiritul de luptător, ne spune cu ce mijloace (arme) luptăm și 
în ce situații (bătălii) considerăm că merită să ne concentrăm 
toată forța și să depunem efort. Angajamentul fizic al zeului 
Marte-Ares atât pe câmpul de luptă, cât și în relația erotică pe 
care a avut-o cu Venus-Afrodita, îl transformă pe Marte, astro-
logic, într-un cuceritor. Marte codifică modul în care ne folo-
sim energia sexuală, deoarece atribuțiile de zeu al agriculturii 
implică și fertilitatea. În harta unei femei, Marte indică tipul 
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de bărbat de care se simte atrasă, care-i apasă butoanele erotis-
mului. În harta natală, atunci când Marte este lipsit de tempe-
rament și necontrolat, predispune la dezvoltarea deprinderilor 
dictatoriale. Asupra acestui aspect ne lămurește din nou mito-
logia. În focul războaielor pe care le purta, neînfricatul Ares era 
însoțit de doi tovarăși de arme: fiii lui şi ai Afroditei, Deimos 
(zeul terorii) și Phobos (zeul fricii)*. Astronomic, ei au dat, de 
altfel, și numele celor doi sateliți ai planetei Marte.


Jupiter (Zeus, la greci) era însăşi zeitatea supremă din 
mitologia greco-romană. Jupiter, în calitatea sa de stăpân, de-
venea foarte impulsiv şi chiar răzbunător atunci când era pro-
vocat. El încerca să rezolve disputele pe cale amiabilă, dar nu 
se dădea înapoi de la pedepse, atunci când voinţa nu-i era ascul-
tată. Din amabil, generos, înţelegător, tolerant şi cinstit, putea 
să se întoarcă la 180 de grade. Astrologic, Jupiter are legătură 
cu noțiuni abstracte precum dreptate, toleranță, moralitate, care 
pot fi inversate în nedreptate, intoleranță sau imoralitate, și cu 
noțiuni cât se poate de concrete, precum: bani, lux, opulență. 
Fiind zeul suprem, putea materializa orice fantezie pe care o 
avea, așa că, inclusiv în astrologie, el pune în mișcare legea 
atracției, prin capacitatea noastră de a materializa, de a face 
lucrurile să se întâmple în planul fizic. Zeus era și un zeu al 
exagerărilor, al exceselor, căruia îi lipsea cu desăvârșire simțul 
măsurii, trăsături care combat greşita impresie că Jupiter aduce 
în astrologie numai evenimente fericite. Denumirea de „Marele 
Benefic“ este doar parţial justificată mitologic şi astrologic. Ju-
piter exprimă mai degrabă tendinţa expansionistă, aventuroasă, 
deschiderea spre noi teritorii de cucerit, spre alte orizonturi, 
precum şi încrederea în sine, care poate fi şi exagerată. Jupiter 
ne ajută să ne transformăm visurile în realitate atâta timp cât 
credem în ele și cât credem că merităm tot ce e mai bun. Alt-


* De aici şi termenul fobie („frică“, în limba greacă). – n. aut.
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fel, el veghează ca noi să avem parte de mai mult din ceea ce 
credem, din sistemul nostru de convingeri, confirmându-ne că 
întotdeauna avem dreptate. De exemplu, Jupiter nu aduce vre-
odată împlinire materială sau afectivă atâta timp cât nu credem 
în iubire sau cât avem păreri greșite despre bani. Celui ce crede 
că nu există dragoste sinceră și că nu are noroc în relații, Jupiter 
îi șoptește împăciuitor: „Stai liniştit! O să mă asigur că o să ai 
parte numai de ghinioane și povești romantice eșuate! Sunt aici 
pentru tine! Treaba mea este să-ți confirm că ai dreptate! Pro-
mit că nu te dezamăgesc.“ Celui ce crede că banii sunt murdari, 
Jupiter vine să-l liniștească: „Relaxează-te! Ai dreptate! Pentru 
tine sunt murdari! Îi dau altuia, care știe să-i iubească.“


Saturn (echivalent grec – Cronos) era titanul care şi-a 
răsturnat tatăl de la conducere, pe Uranus, și care, ulterior, a 
păţit la fel din partea fiului său, Jupiter. De aceea, în astrolo-
gie, Saturn este considerat „păzitorul karmei“. El se asigură 
că întotdeauna trecem și noi, mai devreme sau mai târziu, prin 
aceleași experiențe pe care le aducem în viața celorlalți. După 
ce Saturn a fost înlăturat de la tron, cei trei fii ai lui şi-au îm-
părţit lumea: Jupiter (Zeus) a devenit stăpânul cerului, Neptun 
(Poseidon) a ajuns să domnească peste ape, iar Pluto (Hades) 
a preluat puterea în lumea subpământeană. Astrologic, Saturn 
răspunde de structură, de organizarea lumii şi de realizările 
obţinute în timp (Cronos fiind zeul timpului). Relația noastră 
cu timpul se află pe frecvența lui Saturn. Ordinea, responsabi-
litatea și severitatea sunt mărcile autorității lui Saturn, pe care 
le avem cu toții în astrogramă, relația cu tatăl și cu autoritatea, 
cu ierarhia și ascultarea fiind și în astrologie de natură saturni-
ană. Saturn face apel, în egală măsură, la aptitudinile noastre 
organizatorice, administrative și la conservatorism, necesar 
pentru a apăra un sistem de valori și un teritoriu personal sau al 
unui grup. Saturn este acel factor de coeziune și continuitate al 
vieții noastre, articulat din tot ce este închegat și ținând laolaltă 
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un nucleu dur, un miez plin de sens, fără de care viața noastră 
nu ar avea rost. Ca maestru al structurii, Saturn are aplicații 
similare în astrologia medicală. Pielea (învelişul extern), oa-
sele (scheletul, structura internă) şi părul (acoperişul) sunt pe 
lungimea sa de undă.


Caelus (Uranus în greacă) era una dintre zeitățile pri-
mordiale (zeul cerului), fiind detronat de către Saturn, fiul 
său. Puterea i-a fost luată lui Uranus prin castrarea cu o se-
ceră, de aceea, în astrologie, el desemnează pierderile bruște, 
situațiile-șoc, încetarea violentă a unei etape de viață. Metafo-
ric, Uranus poartă amprenta evenimentelor care „seceră“ ceva 
ce nu se mai poate întoarce vreodată. Uranus a ajuns astfel să 
simbolizeze schimbările de orice fel, fie ele constructive sau 
distructive. Întotdeauna, din durerea asociată unei asemenea 
răni, viața se îndreaptă de pe o direcție greșită sau care nu mai 
este necesară, pentru că situația care se încheie sau persoana 
care dispare și-a jucat rolul și e timpul să iasă din scenă. Une-
ori, pierderea ireparabilă este însoțită de daruri sublime. Este 
suficient să amintim numai că, din spuma mării, unde au căzut 
organele genitale ale lui Uranus, s-a născut Afrodita. Uranus 
mai oferă accesul la intuiţie, deci capacitatea de a prevedea ne-
voia de a face o schimbare în centrul fiinţei noastre. Ca zeitate 
a cerului, Uranus ne îndreaptă atenția în sus, către stele și către 
mesajele primite de sus, având afinitate cu explorarea spațiului 
cosmic și, desigur, cu influența corpurilor cerești asupra vieții 
pe Pământ, deci cu astrologia.


Neptun (Poseidon la greci) era zeul mării, lui fiindu-i 
atribuite, de exemplu, cutremurele de pământ, furtunile și nau-
fragiile, pe care le provoca lovind cu tridentul său, ori de câte 
ori era nemulțumit. În astrologie, Neptun guvernează tot ceea 
ce este la fel de instabil ca și calmul aparent al apelor, pregă-
tite oricând să provoace inundații, să scufunde, să răstoarne. 
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El oglindește universul interior plin visuri, fantezii, proiecții, 
amăgiri, iluzii. Poveștile mitologice abundă de reprezentări ale 
unor ființe marine care atrăgeau și amăgeau marinarii, pe care 
îi făceau să-și piardă mințile și să se rătăcească. Neptun păzește 
așadar echilibrul psihic, pragul dintre impresii și realitate, din-
tre ceea ce pare că este adevărat și  ceea ce chiar este adevărat. 
Jocul iluziilor, pe care îl face Neptun, are două extreme: geniul, 
mintea supraînzestrată care se ridică peste condițiile realității 
și aduce un salt vieții de pe Pământ prin conectarea într-o di-
mensiune superioară, sau nebunia, mintea care pierde complet 
contactul cu realitatea, cu planul fizic, rămânând suspendată 
într-un univers paralel imaginar. Lui Neptun i se opune ideea 
de stabilitate, el acţionând la nivel subtil, psihic. Devine plau-
zibil de ce imaginaţia, inspirația, misticismul, vraja, încântarea, 
precum și artele vizuale, care fac să pară real și ceea ce nu este 
neapărat, se găsesc sub stăpânirea lui Neptun. Cinematograful 
şi fotografia sunt guvernate de același zeu, a cărui energie este 
concentrată în influența planetei care-i poartă numele.


Pluto (Hades la greci) era stăpânul Infernului. Cum 
Pluto a răpit-o pe Persefona printr-un şiretlic şi a ţinut-o în 
lumea lui cu forţa, el patronează inclusiv răpirile, escrocheriile 
şi acţiunile gangsterilor. Printr-o înţelegere cu mama Perse-
fonei, Demetra, soția lui Hades, revenea în fiecare primăvară 
la suprafaţă ca să-și petreacă o jumătate de an cu mama ei. 
Perspectiva mitologică ne ajută să înțelegem de ce Pluto joacă 
în astrologie un rol în relația cu socrii care, nu de puține ori, 
consideră că ginerele sau nora este un „gangster“ care le-a ră-
pit comoara. Fiind vorba despre accesul la lumea de dincolo, 
Pluto indică o capacitate imensă de transformare. Tălmăcirea 
simbolică este aceea că orice moarte (fizică, emoţională, spiri-
tuală) este urmată de renaştere. Mesajul lui Pluto este că orice 
sfârşit, indiferent cât de dureros, este doar un alt început. Pluto 
stăpânește „întunericul“ din noi care trebuie să iasă la lumină, 
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fiind astfel elementul-cheie în procesul de vindecare și de 
evoluție. Pluto ne îndeamnă să manifestăm ceea ce nu ne place 
la noi, ca să ne acceptăm așa cum suntem. El ne dă accesul la 
putere și poate exacerba orgoliul prin funcțiile deţinute, prin 
sex, prin control, prin bunăstare materială. Abuzul de putere 
aduce căderi și pierderi spectaculoase, întâlnirea cu fricile și 
cu eșecul tocmai pentru că Pluto vine să ne învețe că triumful 
asupra altora este doar o himeră și să singura victorie care con-
tează este în munca de conștientizare (de aducere la suprafață 
a tiparelor și a blocajelor din inconștient, care ne trag în jos) 
și de autodepășire. Relația cu Pluto și experiențele plutoniene 
sunt definitorii în procesul de trezire spirituală.


2.4. De la zodii la astrogramă
Astrograma este „roata“ care începe de la mijlocul cer-


cului, în partea stângă. Ca să privim astrograma din poziția 
corectă, simulăm un exercițiu: stăm drepți și întindem brațele, 
făcând o cruce din corpul nostru. Ne imaginăm că avem Soa-
rele în față, în călătoria sa zilnică pe cer. La stânga este plasat 
răsăritul, estul (E) ca punct cardinal.


 S
Mijlocul Cerului


 N
Fundul Cerului


 E
Ascendentul


 V
Descendentul
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Astrologic, acolo se găsește Ascendentul. Soarele urcă 
pe cer, până ajunge în punctul maxim pe ziua respectivă. Acolo 
se află sudul (S), la „miazăzi“, punct care în astrogramă poartă 
denumirea MC: Mijlocul Cerului. Pe urmă, Soarele începe să 
coboare, până când ajunge în dreapta noastră, la apus, adică la 
vest (V), care corespunde în astrogramă Descendentului. Apoi, 
Soarele dispare de pe cer, întunericul se lasă, iar Pământul se 
învârte, până când Soarele ajunge în spatele planetei noastre. 
Acest moment este denumit popular „miazănoapte“, miezul 
nopții. Soarele se află la nord (N), atingând în astrogramă 
punctul denumit Fundul Cerului. Pe urmă încep să apară zorii, 
lumina începe să ia din nou locul întunericului, astfel că ne 
aflăm din nou la momentul de răsărit.


Ascendentul este zodia care răsare în momentul 
naşterii, deci zodia aflată la est.


Există 12 zodii şi 24 de ore într-o zi.
La fiecare 2 ore, dacă ne uităm la răsărit, 


vom vedea o altă constelaţie.
Aşadar, la fiecare 2 ore, vom avea alt Ascendent.


Ascendentul avansează cu un grad 
la fiecare 4 minute.


Astrograma, „poza“ cerului, este simbolizată printr-un cerc 
(360 de grade), în care fiecare din cele 12 constelaţii ocupă un 
sector de 30 de grade. Pe lângă zodii, astrograma conţine casele 
astrologice. Casele sunt proiecţia pe Pământ a celor 12 zodii. În 
ordinea numerotării zodiilor, există o corespondenţă între prima 
zodie şi casa I, a doua zodie şi casa a II-a etc. De aceea, se spune 
că prima casă este a Berbecului, a V-a este a Leului, a VIII-a este 
a Scorpionului etc. Ordinea zodiilor și a caselor respectă ordinea 
inversă acelor de ceasornic. Întreaga noastră galaxie, Calea Lac-
tee, se rotește în sens invers acelor de ceasornic.
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În funcție de ora nașterii, putem estima unde are nativul 
Soarele în astrogramă și în ce zodie ar putea fi Ascendentul, 
fără să apelăm la calcule. Cineva născut între răsărit și miezul 
zilei va avea Soarele într-una din casele XII, XI sau X. Cine 
este născut între prânz și apus, va avea Soarele în astrogramă 
în casa a IX-a, a VIII-a sau a VII-a. Dacă vorbim despre o per-
soană născută între apus și miezul nopții, vorbim despre cineva 
cu Soarele fie în casa a VI-a, fie într-a V-a, fie într-a IV-a. Dacă 
ora de naștere este între miezul nopții și răsărit, Soarele în as-
trogramă nu poate fi decât în casa a III-a, a II-a sau în casa I. 
De precizat că, atunci când calculăm ora, ne raportăm la meri-
dianul Greenwich, la ora GMT, indiferent de locul nașterii pe 
Glob. Tabelele de efemeride inventariază, de asemenea, poziția 
planetelor la ora 00:00, ora GMT.
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Cineva născut în intervalul a aproximativ 2 ore de la ră-
săritul Soarelui va avea Ascendentul în aceeași zodie în care 
se găsește Soarele. Cineva născut la apus va avea Ascendentul 
în zodia opusă zodiei de naștere. De exemplu, cineva care se 
naşte în zodia Berbec, la răsăritul Soarelui, va avea Ascenden-
tul în Berbec şi zodia Berbec în Casa I, Taurul în Casa a II-a 
etc., exact ca în imaginea de la pagina 63.


Un nativ Balanţă, care se naşte la ora răsăritului, va fi 
Balanţă cu Ascendent în Balanţă, deci cu Balanţa în casa I (As-
cendentul se află în casa I), Scorpionul în casa a II-a, Săgetăto-
rul în casa a III-a etc. (harta de mai jos).
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Persoanele născute în jurul orelor prânzului vor avea 
Soarele în apropiere de Mijlocul Cerului, adică în locul cel 
mai înalt de pe hartă (exemplul de mai sus). În schimb, persoa-
nele născute în toiul nopții vor avea Soarele plasat spre Fundul 
Cerului (spre zona de nord a astrogramei).





