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Introducere

Bine ai venit! Te întâmpină o carte ce te încurajează
să fii investigatorul propriilor vieți trecute! Abundența de
informații pe care o vei găsi în paginile următoare îți va fi
ghid în propriul tău for interior. Această carte a fost gândită
să-ți trezească entuziasmul creativ, precum și să te învețe
cum să beneficiezi de oportunitățile întâlnite în lumea exterioară, în viața ta. Cu cât înțelegerea noastră lăuntrică este
mai mare, cu atât mai mult putem să trăim din plin și să ne
manifestăm potențialul de care dispunem.

Vieți trecute
Trăim într-un univers spiritual. Pământul reprezintă o
scenă pe care putem să ne îndeplinim potențialul. Cartea de
față prezintă un principiu de bază sau o cheie filosofică ce
ne spune că am trăit încarnări anterioare pe această planetă.
În străfundurile ființei noastre se găsesc sedimentate amintiri din viețile noastre trecute.
Mintea conștientă nu-și amintește viețile trecute, dar
aceste amintiri sunt depozitate spre păstrare în adâncul nostru. Dacă nu mintea este cea care își amintește, atunci cine
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o face? Numește-o suflet, conștiință superioară, accesul la
Inconștientul Colectiv sau orice alt concept care îți convine.
Teoria care stă la baza conceptului de reîncarnare spune că
sufletul se întoarce pe Pământ, luând forma unui nou corp
material. Astfel primim o nouă șansă să ne desăvârșim potențialul. Când murim, sufletul este cel care lasă corpul
în urmă și călătorește mai departe, așteptând ocazia să se
reîncarneze.

Karma și libertatea de a alege
Există o zicală care afirmă „ce semeni, aceea culegi“.
Facem adeseori referire la acest lucru numindu-l „legea
karmei“ sau „marele principiu al cauzei și efectului“. Sunt
acțiuni și gânduri care ne-au definit în alte vieți. Ele ne-au
îndrumat către locul în care ne aflăm în prezent. Unele dintre aceste acțiuni și gânduri (sau înclinații) au constituit influențe pozitive, în timp ce altele ne-au provocat o deviere
a cursului în privința maturizării sau dezvoltării personale.
Aceste impresii trecute nu exercită vreun control asupra
noastră, deși, uneori, forța lor de atracție poate să fie copleșitoare. Mesajul fundamental al acestei cărți este că avem
libertatea de alegere să dăm naștere unor noi posibilități în
viața noastră actuală.

Calea evoluționară și tipare
ale vieților trecute
De ce ne reîncarnăm? Teoria spune că evoluăm. Dacă
alegem să învățăm din trecut, fiecare viață ne duce mai departe pe urmele traseului evoluționar. E posibil ca tipare ale
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vieților trecute sau anumite comportamente repetitive din
încarnări anterioare să ne conducă pe o cale greșită. Puterea
noastră creativă este dezlănțuită prin confruntarea cu acele
comportamente uzate, care nu mai slujesc niciunui scop
folositor, și prin depășirea influențelor acestora. Fiecare
dintre noi are un scop pe care încearcă să-l îndeplinească
în viață. Acesta nu constă neapărat în încercarea temerară
de a ne curăța karma sau lecțiile din viețile trecute, ci mai
degrabă de a dobândi înțelepciune și conștiința de a lua deciziile care ne îmbunătățesc dezvoltarea.
Într-un fel, fiecare dintre noi încearcă să se acordeze
la propriul suflet! Încercăm să ne ridicăm la nivelul la care
funcționează sufletul. Acest lucru înseamnă înțelegere de
sine și reflecție, care se întorc mereu către găsirea echilibrului mental și armoniei emoționale. Informația pe care o vei
întâlni în această carte are intenția să clarifice motivul-cheie
al propriei tale încarnări. Niciun alt om sau o altă carte nu
dețin toate răspunsurile; dar, din când în când, întâlnim mai
multe indicii. Gândește-te la această carte ca la instrumentul care te îndrumă către semnificațiile mai profunde ale
încarnării tale actuale.
Nu contează câte vieți ai repetat un tipar de comportament autodistructiv sau contraproductiv. Putem să modificăm influența tiparului – chiar dacă a fost repetat de-a
lungul mai multor vieți – și să ne vindecăm în această încarnare dacă ne dezvoltăm înțelegerea necesară în aflarea
căii către o viață mai luminoasă și optimistă.
Nu există oameni perfecți, așa că nu te simți prost dacă
vei citi ceva ce ți se pare neplăcut în secțiunea dedicată zilei
tale de naștere. Dacă am fi fost cu toții pe deplin perfecți,
fără lecții de învățat, nu am mai avea niciun motiv să ne reîncarnăm. Nu ești de acord? Gândește-te la depășirea tiparelor
din vieți trecute ca la o temă pentru acasă. Când identifici un
tipar de gândire care te tot trage înapoi, înseamnă că te afli
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pe o cale de dezvoltare care te poate transforma. Te vei simți
eliberat renunțând la acea energie negativă!

Ce este un semn zodiacal
ori Semn al Soarelui?
Fiecare dintre cele douăsprezece semne ale zodiacului sunt create de mișcarea aparentă a Soarelui în jurul
Pământului de-a lungul a ceea ce se numește „ecliptică“. În
cursul mișcării aparente a Soarelui de-a lungul eclipticei,
acesta trece prin douăsprezece constelații zodiacale, petrecându-și aproximativ 30 de zile în spațiul fiecărei constelații de pe cer. O astfel de revoluție, prin semne, echivalează
cu un an.
În astrologie, Soarele este un simbol al personalității
noastre. El semnifică puterea voinței și impulsul de a ne
exprima. Este inima și sufletul felului nostru de a fi creativi
în periplul nostru aici, pe Pământ. Gândește-te la zodii ca la
niște haine spirituale și psihologice pe care le îmbrăcăm ca
să ne urmăm propriile țeluri și visuri. Semnul nostru astrologic constituie vehiculul prin intermediul căruia conștiința
noastră călătorește și prin care își manifestă potențialul cel
mai înalt.
Este important să ne dăm seama că simbolismul zodiei proprii constituie răspunsul la unele dintre tiparele vieților trecute. Poate că nu cuprinde toate tiparele trecute, dar,
cu siguranță, conține multe tipare esențiale pe care le avem
de înțeles. Zodia ta este mai mult decât un simbol al expresiei creatoare de sine a vieții actuale; ea cuprinde o bună
parte din ADN-ul, din depozitarul tiparului de amintiri al
vieților trecute!
8

Semne zodiacale și vieți trecute

Cele patru elemente
Fiecare dintre cele douăsprezece semne astrologice
aparține unui element: Foc, Aer, Pământ și Apă. Marele
psiholog Carl Jung scria despre cele patru funcții care le corespund elementelor: Emoție, Intelect, Senzație (în termeni
ai simțurilor fizice) și Intuiție. Fiecărui element îi aparțin
câte trei semne.
Emoția este, în principiu, ceea ce însuflețește trilogia semnelor de Foc: Berbec, Leu și Săgetător. Să acționezi în baza unui impuls este tipic pentru semnele de Foc.
Procesarea informației nu constituie prioritatea de bază.
Puțin spirit cutezător și pasiunea pentru aventură împresoară deseori această înclinație de referință. Deprinderea
răbdării este o parte a căii către înțelepciune.
Intelectul ține mai mult de domeniul trilogiei semnelor de Aer, orientate către percepție și centrate pe comunicare: Gemeni, Balanță și Vărsător. Să gândești mai întâi și
să acționezi pe urmă este cu adevărat caracteristic pentru
semnele de Aer. Ingeniozitatea mentală le stă la degetul mic
acestor trei semne. Obținerea concentrării va face călătoria
vieții mult mai limpede și plăcută.
Senzațiile, precum gustul și pipăitul, se potrivesc nevoilor experiențiale ale trilogiei semnelor de Pământ: Taur,
Fecioară și Capricorn. Această triadă a semnelor pragmatice are un tip de conduită de genul „Arată-mi“. Dorința de
a cunoaște câștigul înainte să-și asume riscuri este caracteristică pentru semnele de Pământ. Disciplina și dusul la bun
sfârșit a ceea ce au început devin deseori standarde pentru
ele. Acest element este acordat la instinctele de supraviețuire. Adoptarea flexibilității reprezintă calea spre fericire.
Intuiția este categoric asociată cu natura senzitivă a
trilogiei semnelor de Apă: Rac, Scorpion și Pești. Aceste
trei semne văd deseori ceea ce le scapă celorlalte cu privire
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la misterele vieții. Emoțiile profunde guvernează acest element. Echilibrul dintre puterea imaginației și simțul bine
definit al realității va determina o împlinire majoră.
Fiecare dintre noi reprezintă un amalgam al celor patru elemente, iar acest lucru devine destul de clar atunci când
ți se face o hartă astrologică de către un profesionist. Chiar
și în absența unei interpretări complete a hărții, poți să simți
care dintre elemente este dominant în personalitatea ta.

Cele trei împărțiri zonale magice
ale unui semn
Iată în continuare o explicație tehnică a modului în care
sunt prezentate zodiile în capitolele ce urmează. Dacă nu îți
plac informațiile tehnice, simte-te liber să sari peste această
parte! Ca autor, sper, bineînțeles, să-ți acorzi totuși timp și
să citești această scurtă descriere. Explicația îți va aprofunda
înțelegerea materialului din capitolele dedicate zodiilor.
O zodie poate fi împărțită în treimi, sau trei secțiuni, cunoscute în astrologie drept decade. În această carte,
ne vom referi la secțiuni drept zone. Aceasta înseamnă că
există trei zone în cadrul fiecărui semn. Sunt 30 de zile în
fiecare semn, ceea ce înseamnă că sunt 10 zile în fiecare
zonă. Fiecare zonă este legată sau asociată cu un semn
secundar, guvernatorul zonei, care poate să fie diferit de
propriul semn al Soarelui! Dacă te-ai născut în perioada
cuprinsă în Prima Zonă (primele 10 zile) a semnului tău,
vei avea același semn secundar asociat zonei tale. Cu alte
cuvinte, dacă ești Berbec născut pe 24 martie, vei observa
că guvernatorul secundar al zonei tale este, de asemenea,
Berbecul. Dacă ești născut în primele 10 zile ale semnului,
vei avea o puternică temă repetitivă în influența semnului
tău. Ești „dublat“ în cadrul acestui semn.
10

Semne zodiacale și vieți trecute

Guvernatorul unei zone a semnului este întotdeauna
același element al semnului Soarelui.
După cum am menționat în discuția despre elemente,
există trei semne care aparțin fiecărui element. Așadar, de
exemplu, dacă semnul tău este de Foc, Berbec, semnul secundar va fi Berbec, Leu sau Săgetător, din triada semnelor
de Foc. Dacă semnul tău este de Aer, să spunem Gemeni,
semnul secundar va fi Gemeni, Balanță sau Vărsător, din
trioul semnelor de Aer. Dacă, de exemplu, ai semnul de Pământ al Taurului, semnul secundar va fi Taur, Fecioară sau
Capricorn, din trioul semnelor de Pământ. Iar dacă semnul
tău este de Apă, să spunem Rac, semnul secundar va fi Rac,
Scorpion sau Pești, din trioul semnelor de Apă.
Tiparele vieților trecute sunt descrise în fiecare capitol conform zonelor fiecărui semn. Discuțiile despre propriul semn sunt ușor de găsit; trebuie doar să te uiți la zona
conținând data ta de naștere. De exemplu, cineva născut
pe 24 martie va căuta în capitolul referitor la Berbec și își
va găsi propria secțiune, între zilele de 21 și 30 martie, în
Prima Zonă a Berbecului.
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Data
nașterii

Semn

Zonă

Guvernator al
zonei
Berbec

Element,
Energie

21/3–30/3

Berbec

Prima

31/3–9/4

Berbec

A doua Leu

10/4–19/4

Berbec

A treia Săgetător Foc, Mutabil

20/4–29/4

Taur

Prima

30/4–9/5

Taur

A doua Fecioară Pământ, Mutabil

10/5–20/5

Taur

A treia Capricorn Pământ, Cardinal

21/5–30/5

Gemeni

Prima

Gemeni

Aer, Mutabil

31/5–10/6

Gemeni

A doua Balanță

Aer, Cardinal

11/6–21/6

Gemeni

A treia Vărsător Aer, Fix

22/6–1/7

Rac

Prima

2/7–11/7

Rac

A doua Scorpion Apă, Fix

12/7–21/7

Rac

A treia Pești

Apă, Mutabil

22/7–31/7

Leu

Prima

Foc, Fix

1/8–10/8

Leu

A doua Săgetător Foc, Mutabil

11/8–21/8

Leu

A treia Berbec

22/8–31/8

Fecioară

Prima

1/9–10/9

Fecioară

A doua Capricorn Pământ, Cardinal

11/9–21/9

Fecioară

A treia Taur

Pământ, Fix

22/9–1/10

Balanță

Prima

Aer, Cardinal

Taur

Rac

Leu

Foc, Cardinal
Foc, Fix
Pământ, Fix

Apă, Cardinal

Foc, Cardinal

Fecioară Pământ, Mutabil

Balanță

2/10–11/10 Balanță

A doua Vărsător Aer, Fix

12/10–21/10 Balanță

A treia Gemeni

22/10–31/10 Scorpion

Prima

1/11–10/11 Scorpion

A doua Pești

Apă, Mutabil

11/11–20/11 Scorpion

A treia Rac

Apă, Cardinal

21/11–30/11 Săgetător Prima
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Aer Mutabil

Scorpion Apă, Fix

Săgetător Foc, Mutabil
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GuvernaElement,
tor al
Energie
zonei
1/12–10/12 Săgetător A doua Berbec Foc, Cardinal
Data
nașterii

Semn

Zonă

11/12–20/12 Săgetător A treia Leu
21/12–30/12 Capricorn Prima

Foc, Fix

Capricorn Pământ, Cardinal

31/12–9/1

Capricorn A doua Taur

Pământ, Fix

10/1–19/1

Capricorn A treia Fecioară Pământ, Mutabil

20/1–29/1

Vărsător

Prima

30/1–8/2

Vărsător

A doua Gemeni

Aer, Mutabil

9/2–18/2

Vărsător

A treia Balanță

Aer, Cardinal

19/2–28/2

Pești

Prima

Apă, Mutabil

29/2–10/3

Pești

A doua Rac

11/3–20/3

Pești

A treia Scorpion Apă, Fix

Vărsător Aer, Fix

Pești

Apă, Cardinal

Câmpurile energetice ale Zonelor
Amintește-ți, așadar, că zona ta este guvernată de un
semn secundar al aceluiași element. Acesta, la rândul lui,
poate fi clasificat mai departe conform cu ceea ce numesc eu
câmp energetic. Există semne Cardinale, Fixe și Mutabile.
Anul astrologic, spre deosebire de cel calendaristic, începe
la 21 Martie, cu Berbecul, și se încheie cu Peștii. Semnele
Cardinale sunt primele semne ale elementului lor: Berbec,
Rac, Balanță și Capricorn. Cele Fixe sunt al doilea semn din
elementul lor: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Iar semnele
Mutabile sunt ultimele semne din elementul lor: Gemeni,
Fecioară, Săgetător și Pești. Vei observa că fiecare semn
are trei zone și, prin urmare, va fi câte un câmp energetic
Cardinal, Fix și Mutabil desemnat fiecărei zone.
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Fizicienii ar fi de părere că semnele Cardinale sunt
precum o forță centrifugă, însemnând că energia lor emană
rapid din centrul unui cerc. Ele se lansează către exterior, ca
și când ar trece la acțiune. Semnele Cardinale au tendința să
agite lucrurile și să scuture modul lor de a fi. Ele ne impulsionează să ne depășim zonele de confort.
Semnele Fixe sunt asemănătoare forței centripete,
însemnând că trimit energie înapoi către centrul cercului.
Aceste semne tind să comprime energia. Ele sunt stabilizatoare și au o calitate de menținere. Sunt semne foarte hotărâte, care ne transmit că-și doresc ca lucrurile să se petreacă
în propriile condiții.
În cele din urmă sunt semnele Mutabile, care, în fizică, sunt precum mișcările undelor care transportă energie
dintr-un loc în altul. Semnele Mutabile ne încurajează să
fim adaptabili și flexibili. Ele ne indică înspre anticiparea
schimbării și pregătirea pentru viitor.
Cele patru anotimpuri constituie o altă modalitate prin
care să explicăm energia câmpurilor semnelor Cardinale,
Fixe și Mutabile. Semnele Cardinale lansează sau marchează începutul noilor anotimpuri: cu Berbecul Cardinal
debutează primăvara, cu Racul Cardinal începe vara,
Balanța Cardinală aduce toamna, iar Capricornul Cardinal
arată începutul iernii. Un semn Fix urmează imediat unuia
Cardinal, aprofundând modul în care ne raportăm la fiecare anotimp. Taurul urmează Berbecului, Leul urmează
Racului, Scorpionul urmează Balanței, iar Vărsătorul urmează Capricornului. Semnele Mutabile ne pregătesc pentru sfârșitul unui anotimp și începutul altuia. Ele semnalează
schimbarea gărzii. Gemenii urmează Taurului, Fecioara urmează Leului, Săgetătorul urmează Scorpionului, iar Peștii
urmează Vărsătorului. Semnele Cardinale ne aduc echinocții și solstiții, cele Fixe mențin un anotimp, iar cele Mutabile
ne poartă într-o tranziție de la un anotimp către următorul.
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Tiparele vieților trecute pentru propria zodie sunt întemeiate, într-o egală măsură, atât pe guvernatorul semnului
zonei corespondente pentru ziua nașterii, cât și pe semnul
propriu al Soarelui. Cu alte cuvinte, dacă te-ai născut în Leu
și faci parte din Zona a Doua, guvernată de Săgetător, atât
Leul, cât și Săgetătorul intră în formula depistării tiparelor
din viețile trecute. Combinația ambelor semne este cea care
simbolizează tiparele vieților tale trecute. Repet, dacă te-ai
născut în prima zonă a unui semn, vei avea același semn ca
guvernator al zonei proprii. Vei fi „dublat“ în acest semn, el
fiind cel folosit în identificarea tiparelor vieților tale trecute.

Cele douăsprezece semne astrologice:
ambasadori ai Inconștientului colectiv
Poate să ți se pară chiar ciudat să te gândești că reprezinți un amalgam de douăsprezece semne, dar Universul
ne cere să înțelegem natura esențială a fiecărui semn pe durata unei vieți umane. De ce? Pentru că cele douăsprezece
semne cuprind experiența completă în care sufletul tău are
nevoie să se cufunde. Este adevărat că te-ai născut sub un
anumit semn al Soarelui, într-o anumită zonă a zodiei, așa
cum este ea descrisă în carte. Acest lucru aruncă o aură specială asupra acelui semn anume, o altă posibilitate prin care
tu să strălucești.
Carl Jung a inventat termenul de „inconștient colectiv“. El a explicat cum fiecare dintre noi are o minte conștientă, pe care o folosim pentru percepția directă, minte
alcătuită din natura noastră personală. Jung spunea că, pe
lângă aceasta, avem și o minte personală inconștientă, alcătuită din amintirile acestei vieți. E posibil ca unele dintre
aceste amintiri să fi fost uitate sau reprimate și, prin urmare,
să nu se mai găsească în câmpul conștienței noastre. Ce
15
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înțelegea el, atunci, prin inconștient colectiv? Ei bine, acesta
este aspectul interesant atât pentru tine, cât și pentru mine!
Inconștientul colectiv reprezintă un rezervor complex de informație, independent de memoria noastră. Este
asemănător, ca natură, conceptului cunoscut drept înregistrări akashice. Akasha este considerată a fi o bibliotecă sau
bancă universală de memorie, conținând toate gândurile și
evenimentele care au avut loc încă de la începuturi. A fost
descrisă drept un computer universal, care se actualizează
în mod constant. Se crede că faimosul clarvăzător Edgar
Cayce avea o abilitate naturală de a se acorda la acest sistem vast de energie. Persoanele cu abilitatea de clarviziune
au o capacitate neobișnuită de a pătrunde în lumile sacre ale
înregistrărilor akashice și în inconștientul colectiv.
Inconștientul colectiv exista chiar înainte să ne naștem. Este o colecție de simboluri împărtășite de întreaga
omenire, un produs al experienței ancestrale a tuturor civilizațiilor încă de la începutul timpului. Jung mai spunea
că Inconștientul colectiv nu se dezvoltă în mod individual.
Prin urmare, unde se află originea sa? Conform lui Jung,
uriașul sistem de energie este moștenit de către fiecare dintre noi. Așadar, inconștientul colectiv este alcătuit din forme
preexistente, pe care Jung le-a numit arhetipuri. El spunea
că, pe măsură ce ne dezvoltăm capacitatea de conștientizare,
vom deveni conștienți de aceste tipare originare moștenite,
numite și „forme-gând“ și „experiențe“. Conștiința noastră se poate extinde prin aspecte precum visele, înțelegeri
profunde și explorarea subiectelor legate de metafizică. În
esență, arhetipurile reprezintă sursa străveche, inconștientă
a ceea ce gândim și credem, ca ființe umane. Cu toate că,
în diferite culturi, există interpretări colective ale simbolurilor, avem libertatea să interpretăm înțelesul lor pentru
propriile noastre vieți.
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Cele douăsprezece semne ale zodiacului sunt simboluri ce își au originea în inconștientul colectiv. Gândește-te
la ele ca având o semnificație arhetipală. Poate are să-ți
sune neobișnuit să te gândești la ele în acest fel. Semnele îți
oferă posibilități nenumărate să te acordezi la mesajele lor
creatoare. Citind diferitele capitole ale cărții, poți să te asemeni cu un alt semn decât cel sub care te-ai născut; iar asta
se întâmplă deoarece o parte a conștiinței tale este în mod
semnificativ acordată la frecvența energetică a altor semne,
la fel ca la semnul tău de naștere.

Cum să folosești această carte
Capitolele referitoare la semne sunt construite în așa
fel încât să îți ofere o înțelegere sporită a tendințelor din
viețile trecute. Te vei bucura citind informațiile despre
propriul semn sau despre semnul unei persoane cunoscute.
Discuțiile acoperă tendințele din vieți trecute asociate fiecărui semn. După cum vei observa, nu există o zodie perfectă;
fiecare are suișurile și coborâșurile sale. Există lumină sau
locuri în care folosim o influență a semnului în mod limpede și conștient, ca și cum am fi deprins lecțiile pe care le
conține; și există umbră, ce indică lecțiile pe care nu le-am
învățat încă. Umbra nu este neapărat negativă; ea doar indică înspre acea parte din noi înșine care este ascunsă sau
reprimată, așteptându-ne să o descoperim. Când înveți cum
să-l integrezi în mod productiv în viața de zi cu zi, materialul umbrei poate să devină o parte însemnată a exprimării
creative de sine.
E foarte probabil că vei simți intuitiv un imbold să
citești secțiunea dedicată altui semn. Gândește-te la asta ca
la o sincronicitate sau coincidență plină de semnificații! E
ca și cum acea zodie te îmbie să o citești chiar acum, acesta
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este modul în care funcționează cartea. Pentru căutătorul
unui adevăr mai măreț, chiar și pentru un gânditor științific
deschis la minte, intuiția poate să constituie instrumentul
către iluminare. Ascultă-ți intuiția, acea voce lăuntrică minunată, iar ea te va conduce către aplicarea informației dintre paginile acestei cărți în propria viață. Poți, pur și simplu,
să mergi la capitolul propriului semn pentru a obține o interpretare mai personală sau poți să deschizi cartea la orice
pagină și vezi dacă îți transmite vreun mesaj!
După cum am spus mai devreme, suntem ceva mai
mult decât zodia proprie. Unii cititori își cunosc harta natală
și vor dori să citească acele capitole referitoare la semnele
care apar mai pronunțat în harta lor. Dar dacă nu ți-ai făcut
niciodată o hartă natală la un astrolog profesionist? E în
regulă. Lasă-ți intuiția să te îndrume către secțiunile care
îți sunt destinate să le citești. Lectura de care ai nevoie cu
adevărat te va chema la ea.

Comandă-ți propria hartă astrologică
Dacă îți dorești să obții propria hartă astrologică,
mergi pe website-ul meu (www.bernieashman.com) și urmează instrucțiunile pentru a proceda întocmai. Ți se va
arăta calea cea mai potrivită ca să faci rost de ea.
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