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Prolog
Universul ar fi luat naștere acum 14 miliarde de ani în
urma unei explozii denumite „Big Bang“. Stelele care s‑au
format au explodat la rândul lor, împrăștiind particule de materie în întregul spațiu cosmic. Acum 4,5 miliarde de ani, în
partea noastră de galaxie particulele din spațiu au început să
se ciocnească și să dea naștere Soarelui și întregului nostru
sistem solar, ce conține planeta pe care o numim „acasă“.
Științific, viața pe Pământ își are originile în praful provenit
din inima stelelor. Oxigenul, hidrogenul și carbonul, cele 3
elemente chimice principale din corpul nostru, se aflau în
miezul fierbinte al stelelor care au explodat.
Aflat în vizită la una dintre cele mai frumoase biserici
din România, am făcut cunoștință cu preotul, care, aflând
că practic astrologia, și‑a luminat chipul și glasul exclamând:
„Ce frumos! Nu suntem cu toții praf de stele?!“ Într‑o singură
propoziție, preotul cu mare har, absolvent al unei facultăți
tehnice înainte de a fi împins către teologie de către propriul
destin, a plasat astrologia în inima disputei ireconciliabile în
anumite stadii ale civilizației umane dintre știință și religie.
Astrologia traduce locul Omului în Creația lui Dumnezeu identificând frecvențele și corespondențele cu tot ceea ce există
în Universul fizic. Astrologia decodifică misterul Creației în
energiile puse în mișcare de forțele planetare, cu care tot
ceea ce există este înrudit la origine. În sinteza sa, astrologia
recunoaște și studiază ADN‑ul uman ca o oglindire a ADN‑ului
cosmic. Căci tot ceea ce există în Om există și în Univers, iar
tot ce există în Univers există în Om. Cosmosul mare comunică permanent cu cosmosul mic, după cum ne confirmă și
fizica cuantică prin teoria fractalilor.
La 2000 de ani după nașterea lui Iisus Hristos, astrologia își reia locul de călăuză, reabilitându‑se pe fondul unei
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deschideri spirituale fără precedent în trecutul apropiat.
De‑a lungul timpului, validată și apoi discreditată prin comercializarea excesivă, condamnată ca erezie de către Biserică și
folosită dintotdeauna ca instrument de către oamenii aflați
la putere, astrologia rămâne regina științelor ezoterice. Bancherul american J.P. Morgan (1837–1913) i‑a stabilit valoarea
și cota de piață în termenii economici care guvernează societatea modernă de consum: „Milionarii nu au astrologi, dar
miliardarii au!“
Locul astrologiei fiind, așadar, stabilit în economia globală, mai rămâne să‑l atribui și eu subiectiv în economia
propriei vieți. În luna februarie 2018 s‑au împlinit 10 ani de
când practic astrologia la nivel profesionist, oficial, pe care o
studiez, de altfel, de prin 1995. Această carte este un mozaic
format din cele mai reprezentative texte scrise în răstimpul
acestui deceniu, grupate în cele mai dragi mie direcții de cercetare astrologică. Materialele au apărut fie în presa scrisă,
fie, predominant, în mediul online. Ele au fost editate astfel
încât să păstreze informația de interes și aplicabilitate cu caracter universal valabil. Colajul de texte s‑a ordonat singur pe
măsură ce selecția a prins cheag și personalitate, curgând într‑un puzzle a cărui construcție a înaintat spre un tot unitar.
Rolul astrologiei în istoria civilizației umane a reprezentat pentru mine o fascinație și o provocare, întrucât documentarea a presupus o muncă de reconstituire a unor informații
culese pe filiera limbii engleze din surse preponderent online. Să spunem că această parte a cărții este o contribuție
originală în spațiul românesc prin munca de cercetare. Restul
materialelor, dedicate interpretărilor astrologice, își respectă originalitatea prin darul scrisului, prin stil și prin canalul
de transmitere și receptare a informației: intuiția. Adică prin
toate motivele de recunoștință pe care le am în fiecare clipă ca astrolog din partea unicei surse posibile: grația divină.
Deci nu este nimic de la mine. Totul este prin mine. Eu sunt
doar un mesager.
Al tău,
Valeriu Pănoiu

1
Istoria astrologiei
1.1. Astrologia în istoria lumii
Moștenirea civilizației sumero‑babiloniene
În cartea anterioară, Astrologia de la Cer la Pământ1,
am stabilit deja că primele urme ale astrologiei au fost
identificate acum 5 000 de ani. De asemenea, am delimitat și zona geografică unde s‑a născut acest limbaj al
cunoașterii, inițial ca formă de comunicare între Dumnezeu și om: Mesopotamia. În funcție de civilizațiile care s‑au
perindat de‑a lungul timpului în spațiul dintre fluviile Tigru
și Eufrat, istoria a conservat termenul „cultură și civilizație
sumero‑babiloniană“.
Îmblânzirea timpului: calendarul și efemeridele
Aritmetica și geometria au deschis drumul astronomiei, care le-a oferit astrologilor babilonieni instrumentele
de lucru, uneltele tehnice. Simbolurile și metodele de interpretare au apărut prin inspirație, revelație, dar în special prin observarea constantă a dinamicii corpurilor astrale.
De câte ori se producea o configurație astronomică, era de
așteptat pe Pământ un anumit tip de evenimente.
În a doua jumătate a mileniului I î.Hr., babilonienii
au reușit performanța de a elabora un calendar anual ce
cuprindea răsăritul și apusul Soarelui, fazele Lunii și orice
1
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eveniment astronomic demn de a fi consemnat. Solstițiile
și echinocțiile își aveau și ele locul în calendar.
Tot de la babilonieni vine și săptămâna de 7 zile, ele
primind numele celor mai apropiate astre: Soarele, Luna
și cele 5 planete cunoscute încă din acea vreme. Fiecare
purta numele unei zeități: Soarele‑Șamaș, Luna‑Sin, Jupiter‑Marduk, Venus‑Iștar, Saturn‑Ninurta (sau Ninib), Mercur‑Nabu (sau Nebo) și Marte‑Nergal.
Pe baza observațiilor astronomice, astrologii babilo
nieni au stabilit că Berbecul este prima zodie. La baza acestei constatări a stat echinocțiul de primăvară. În mișcarea
sa în jurul Soarelui, axa Pământului se înclină. De două ori
pe an, ecuatorul Pământului se aliniază cu centrul Soarelui,
o dată primăvara și a doua oară toamna. Pe vremea când
babilonienii au făcut determinările, în timpul echinocțiului
de primăvară, la momentul când Soarele nu mai era înclinat în nicio parte față de propria axă, Soarele se afla în
dreptul constelației Berbecului.
Practic, babilonienii au identificat Era Berbecului. Ulterior, avea să înceapă Era Peștilor, pentru că punctul vernal (în care planul ecuatorului terestru intersectează planul
eclipticii) s‑a deplasat în zodia Pești. În mileniul III, suntem
pe cale să intrăm în Era Vărsătorului, dar Berbecul rămâne,
conform tradiției astrologice și ritmurilor anului, deschizătorul zodiacului. Iar babilonienii, deschizători de drumuri și
ei, nu s‑au dezmințit. Urmărind deplasarea Soarelui pe cer,
luând Pământul ca punct de referință, ei au trasat și cele
12 case astrologice. Ele se înșiră în sens invers acelor de
ceasornic, începând de la Răsărit (deci de la Ascendent).
Sistemul astrologic babilonian a fost preluat și îmbu
nătățit de caldeeni, o populație care a migrat în sudul Mesopotamiei prin secolul X î.Hr. și care avea să cucerească
definitiv Babilonul în anul 620 î.Hr. Caldeenii au pus la punct
un sistem astrologic perfect articulat. După ei, ordinea
planetelor era următoarea: Saturn, Jupiter, Marte, Soare,
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Venus, Mercur, Lună. Ordinea planetelor a stat la baza
determinării orelor planetare, cu care aveau să lucreze
pentru prima oară tot continuatorii tradiției astrologice
sumero‑babiloniene.
O altă contribuție majoră a babilonienilor a fost ela‑
borarea unor ample tabele de efemeride, adică a tabelelor
ce indică poziția astrelor și deplasarea lor în timp. Odată
cu efemeridele, astrologii au avut acces la pozițiile zilnice ale planetelor și au putut calcula aspectele dintre ele.
Conjuncțiile și opozițiile erau ușor de identificat și de localizat în timp. Primele efemeride aparținând astronomilor
și astrologilor babilonieni, părinții astrologiei europene,
clasice, așa cum o cunoaștem noi, datează din mileniul
I î.Hr. Ele sunt de fapt niște cataloage în scriere cuneiformă
ce conțin liste de constelații, stele și planete.
Efemeridele sunt cel mai important instrument de lucru al astrologului. Ele sunt tabele în care sunt însemnate
pozițiile planetelor în zodii la o anumită dată. Ca să știm în
ce zodie se afla planeta Marte la nașterea cuiva, ne uităm în
tabelul cu efemeride pentru data respectivă. Dacă vrem să
vedem prin ce zodie se află în tranzit Luna în ziua curentă,
facem același demers. De menționat, însă, că cele mai vechi
tabele de efemeride înregistrate aparțin astrologiei vedice
(mileniul II î.Hr.). Panchāngam este denumirea unui almanah
astrologic hindus, iar cel mai vechi dintre ele a fost întocmit
în mileniul II î.Hr. Documentul este reprezentativ pentru Jyo‑
tisha, sistemul cosmologic tradițional hindus, ce înglobează
astronomia și astrologia. Ulterior, în secolul II d.Hr., Claudius
Ptolemeu (90–168 d.Hr.), părintele astrologiei moderne, redactează cel mai complex tratat astronomic al Antichității,
sub numele Almagest. Lucrarea este şi un catalog al stelelor, ce înregistrează și 48 de constelații. Opera lui Ptolemeu
se bazează pe observațiile unui alt astronom, Hipparchus
(circa 190–120 î.Hr.), celebru pentru descoperirea precesiei
echinocțiilor și considerat părintele trigonometriei.
11
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Din Evul Mediu, însă, în Europa au circulat îndeosebi
cataloagele stelare ajunse în Spania pe filieră arabă. În secolul VIII, lui Ibrāhīm al‑Fazārī, astronom musulman de origine persană, califul Bagdadului i‑a cerut traducerea textelor astronomice indiene. Lucrarea sa, intitulată pe scurt
Zij, a fost definitivată prin anul 750. Pe lângă însemnările
astronomice, traducerea respectivă a servit se pare drept
vehicul prin care sistemul numeric hindus a trecut din India în lumea islamică. În secolul IX, Muḥammad ibn Mūsā
al‑Khwārizmī (circa 780–850), unul din cei mai faimoși astronomi și matematicieni arabi, produce și el un vast material de cartografiere a cerului, botezat tot cu numele Zij.
Un grup de astronomi spanioli compilează în secolul
al XII‑lea o serie de tabele astronomice după Zij, catalogul arab. Lucrarea vede lumina zilei în jurul anului 1080
și este denumită Tabelele de la Toledo, după locul unde a
fost redactată. Ulterior, Gerard de Cremona (1114–1187)
traduce și adăugește Tabelele de la Toledo, alcătuind cea
mai complexă compilație din Europa acelei vremi despre
mișcarea Soarelui, Lunii, planetelor și anumitor stele fixe.
100 de ani mai târziu apar în Spania Tabelele Alfonsine,
cu scopul de a corecta erorile de calcul din Tabelele de la
Toledo. Numele acestor efemeride a fost dat în onoarea
regelui Alfons al X‑lea al Castiliei, care a sponsorizat lucrarea. Compilația a fost realizată tot în orașul Toledo. Tabele‑
le Alfonsine conțin date astronomice valabile începând cu
1 ianuarie 1252, data încoronării regelui.
Zestrea astrologică sumero‑babiloniană, scurt
inventar: planetele, diviziunea timpului, săptămâna
de 7 zile, calendarul, efemeridele, zodiacul, ordinea
zodiilor, casele astrologice, orele planetare.
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Biblia despre întâia cădere a astrologiei
În timp, limbajul astrologilor caldeeni a devenit însă
simplist și consta în generalizări care adesea erau specu
lații teoretice fără valabilitate practică. În terminologia
standard, iată cum erau tălmăcite câteva zodii: „Dacă un
copil se naște în Taur, va fi izolat, însă fii și fiicele sale vor
avea parte de prosperitate“, „Semnul Leului arată că omul
va îmbătrâni, va fi bogat sau că dușmanul personal va fi
înfrânt“, „Cel din Balanță o să aibă o viață prielnică și o să
moară la 40 de ani“. Cum să nu se înfioare cineva născut în
zodia Balanței care solicită un horoscop la vârsta de 39 de
ani și află că mai are un an de trăit?
Spiritul comercial a înrobit secole întregi de erudiție.
Nu e de mirare că termenul „caldeean“ ajunsese sinonim
cu „ghicitor“ sau „șarlatan“. O întreagă populație avea să
fie astfel anatemizată. Noblețea unei căi de comunicare cu
divinul a încăput pe mâinile speculanților dornici de câști
guri facile.
Profetul Isaia a anticipat prăbușirea civilizației caldee
ne, sub povara proastei reputații și a deserviciilor genera
țiilor care au promovat amatorismul și valorile negative:
„Coboară‑te și șezi în țărână, fecioară, fiica Babilonului; șezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica haldeilor; căci nu te vor mai numi subțirică și plăcută. […]
Nenorocirea va veni peste tine fără să‑i vezi zorile; urgia va cădea peste tine fără s‑o poți împăca; și deodată
va veni peste tine prăpădul pe neașteptate. Vino, dar,
cu descântecele tale și cu mulțimea vrăjitoriilor tale,
cărora ți‑ai închinat munca din tinerețe; poate că vei
putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti.
Te‑ai obosit tot întrebând; să se scoale dar și să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ți se întâmple! Iată‑i, au
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ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu‑și vor scăpa
viața din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune la care se
încălzește cineva, nici un foc la care stă. Așa va fi soarta
acelora pe care te oboseai să‑i întrebi. Și cei cu care ai
făcut negoț din tinerețea ta se vor risipi fiecare într‑o
parte: și nu va fi nimeni care să‑ți vină în ajutor.“
Biblia, Isaia, 47
Din fericire, refugierea în ezoterism a permis conservarea esenței și măreției astrologiei. Din Mesopotamia,
limbajul astrologic s‑a propagat la greci și la egipteni.
Egiptenii, precursorii grecilor
După faza de dizgrație în care a căzut astrologia ca urmare a comercializării excesive de către caldeeni, cunoașterea
astrologică a fost rezervată inițiaților, accesul publicului larg
fiind restricționat. Această etapă ezoterică de regenerare a
fost necesară pentru conservarea miezului autentic al astrologiei, dar și pentru refacerea credibilității astrologilor.
Astronomie fără astrologie
Deși egiptenii observau și înregistrau fenomenele ce
rești de mai bine de 3 000 de ani, spre deosebire de mesopotamieni ei nu luau în calcul influența planetelor și a
constelațiilor asupra vieții oamenilor. Preoții astronomi
egipteni cunoșteau prea bine fazele Lunii, unele constelații
(Orion, de pildă) sau stele (cum ar fi Sirius). Mișcarea planetelor era și ea consemnată în papirusuri. Gradul avansat
de cunoaștere a ciclurilor cosmice și a ritmurilor naturale
este evident din modul în care egiptenii au luat în stăpânire timpul. Ei au fost cei care au împărțit anul în 365 de zile
și ziua în 24 de ore.
Grecii și romanii aveau un respect profund față de
gradul avansat de cunoaștere al egiptenilor. Poate de aici,
în mod eronat, ei au ajuns inițial să considere că știința astrelor a luat naștere pe Valea Nilului. Egiptenii, însă, nu au
14
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depășit mult timp statutul de teoreticieni, de astronomi,
fără să vadă în mișcarea astrelor mesajele Divinității (ca în
cazul mesopotamienilor).
Cu toate acestea, măsurătorile egiptenilor aveau să
găsească aplicații în astrologie. Ciclul diurn/nocturn a fost
luat în calcul în urma fragmentării de către egipteni a celor
24 de ore ale zilei în 12 diurne și 12 nocturne (ca fapt divers, instrumentul folosit era clepsidra). Ulterior, astrologii
aveau să atribuie o importanță deosebită poziției Soarelui
deasupra sau dedesubtul orizontului, atribuindu-le şi planetelor domicilii diurne sau nocturne. O altă contribuție (de
asemenea teoretică) adusă de egipteni este menționarea
decanilor și împărțirea eclipticii în 36 de unități. Influența
decanilor avea să‑i cucerească pe astrologii practicanți, iar
utilitatea metodei este validă chiar și astăzi.
Un astrolog între două lumi
După cucerirea Egiptului (în 332 î.Hr.) de către Alexandru cel Mare (care avea să își afle sfârșitul în... Babilon,
acolo unde se născuse astrologia), conștiința colectivă devine mult mai permeabilă și receptivă la sursa astrologică
de cunoaștere. Unificarea teritorială realizată de marele
cuceritor macedonean a facilitat interferențele culturale,
prin urmare diferitele forme ale cunoașterii au circulat mai
ușor din Babilon (asimilat atunci de Imperiul Persan) până
în Egipt, trecând prin Grecia.
Astfel că, spun autorii vechi (Fimicus Maternus, Vitruvius), prin 275 î.Hr. s‑ar fi instalat în insula Kos din sudul
Greciei (aflată atunci în sfera de influență egipteană) un
astrolog babilonian pe nume Berosus (sau Berossus), care
a scris un vast tratat de istorie a Babilonului, dar și un corpus de texte astrologice. Din păcate, din ultimele nu s‑a
păstrat niciun fragment, însă istoricii antici (Pliniu cel Bătrân, printre alții) îl citează deseori ca sursă. În insula Kos,
Berosus, preot la origine (!), ar fi întemeiat o vestită școală
15
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de astrologie, stabilind o punte între cunoașterea mesopotamienilor și credințele egiptenilor și grecilor. Învățătura
lui s‑a propagat în tot bazinul mediteraneean.
Astrologia elenistică
Cea mai înaltă formă de rafinament astrologic a fost
atinsă în Antichitate în perioada elenistică, ce corespunde
expansiunii civilizației grecești în rândul populațiilor cucerite sub domnia lui Alexandru cel Mare (356–323 î.Hr.).
Istoric, epoca se întinde de la moartea lui Alexandru cel
Mare (Macedon), 323 î.Hr., până la victoria romanilor în
Bătălia de la Actium asupra egiptenilor, care a consfințit
sfârșitul Dinastiei Ptolemeice odată cu sinuciderea reginei
Cleopatra, în anul 31 î.Hr. În terminologie elenistică, horoscopul nu era sinonim cu interpretarea unei hărți, așa
cum se întâmplă astăzi. Horoscopul desemna însăși harta,
diagrama ce conținea pozițiile Soarelui, Lunii, ascendentului, planetelor și, desigur, aspectele dintre ele. Etimologic, horoscop derivă din horo („oră“) și skopos („cel care
privește“). Anticii puneau de astfel semnul de egalitate între ascendent și horoscop.
Credibilitatea astrologiei ca disciplină a cunoașterii a
fost girată de Claudius Ptolemeu (circa 90 – circa 168 d.Hr.),
primul autor al unei compilații de texte astrologice, în calitatea sa de supremă autoritate științifică a vremii sale.
El este autorul unei lucrări impresionante de geografie
(intitulată chiar Geografia), dar și al celui mai cuprinzător
tratat de astronomie din întreaga Antichitate, Almagest.
Ptolemeu afirma că s‑a bazat pe observațiile predecesorilor săi, însă este evidentă metoda personală de prelucrare
a datelor. Ptolemeu a întocmit tabele unde erau notate
pozițiile trecute și viitoare ale Soarelui, Lunii și planetelor,
răsăritul și apusul stelelor, eclipsele de Soare și de Lună.
Almagest conține și un catalog al stelelor, similar cu cel realizat anterior de Hiparh.
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Hiparh (Hipparchus) (circa 190–120 î.Hr.) este consi
derat cel mai mare astronom al Antichității, fiind autorul
primului model al mișcării Soare‑Lună, de o acuratețe
impresionantă. Tehnica lui s‑a sprijinit pe observațiile astronomice moștenite de la babilonieni. Dar poate cea mai
mare descoperire a lui Hiparh a fost precesia echinocțiilor
(deplasarea retrogradă a punctelor echinocțiale de‑a lungul eclipticii), fenomen pe care el l‑a observat și care avea
să fie explicat abia în secolul al XIX‑lea.
Revenind la Ptolemeu, cel care îl reabilitează pe Hiparh la adevărata sa valoare, Almagest prezintă și un inventar de 48 de constelații, cu mențiunea că e vorba despre
constelații vizibile doar din emisfera nordică, percepția asupra cerului fiind astfel limitată de zona unde s‑au efectuat
observațiile. Desigur, modelul astronomic al lui Ptolemeu
era cel geocentric (Pământul în centrul Universului) și a rămas valabil până la Copernic (secolul al XVI‑lea), în ciuda
faptului că un alt astronom și matematician grec din vechime, Aristarh din Samos (310–230 î.Hr.), a susținut că Pământul se rotește în jurul Soarelui încă din secolul III î.Hr.
Biblioteca de astrologie elenistică
Din era elenistică ni s‑au transmis într‑o formă și în
niște dimensiuni consistente patru tratate generale de astrologie. Unul singur este scris în latină, Mathesis al lui Firmicus Maternus, celelalte trei fiind în greacă: Tetrabiblos
(al lui Ptolemeu), Antologia lui Vettius Valens și Apoteles‑
matika de Hephaistio. Au supraviețuit, de asemenea, pasaje dintr‑o lucrare amplă a lui Dorotheus din Sidon, al cărei
conținut original a fost însă deformat pe alocuri de traducerea arabă. Toate titlurile menționate până aici au o doctrină comună și o linie unitară de abordare a astrologiei.
O viziune mai aparte are Marcus Manilius în Astrono‑
mica, unde sunt prezente mai multe elemente teoretice
din perioada egipteană, preelenistică. Printre alți autori,
17

Valeriu Pănoiu

care au lăsat opere mai puțin consistente, se numără Paulus Alexandrinus sau Manetho. Există dovezi despre scrieri
astrologice care, din păcate, au fost complet distruse și nu
ne‑au mai parvenit. Printre ele, o Introducere a lui Antiochus, datând din perioada bizantină (după secolul IV d.Hr.).
Istoria consemnează o serie de alți autori care au
comentat materialele astrologice deja existente. Olympio
dorus, de pildă, a analizat pe larg textele lui Paulus Alexandrinus. Rhetorius a întocmit la rândul său o colecție de
texte astrologice, parafrazând alți scriitori și intervenind
pe alocuri cu adaosuri personale.
Toate drumurile duc la Roma
În anul 146 î.Hr. (până în 330), Grecia devine provincie a imperiului Roman, însă civilizația sa net superioară
cuceritorilor o face imposibil de asimilat. Printr‑un efect
de bumerang, grecii sunt cei care ajung să orienteze obiceiurile culturale din capitala Imperiului. Pe această filieră
se strecoară la Roma și înțelepciunea caldeenilor, renumiți
pentru capacitățile lor divinatorii. Iar nobilimea romană
adoptă rapid astrologia ca pe un curent la modă. Istoric,
asistăm pentru prima dată la asocierea dintre astrologie
și divertisment, care are totuși marele merit al populari
zării acestei științe pe un spațiu foarte amplu, întrucât de
la Roma gusturile de salon ale elitelor iradiau în toate col
țurile Imperiului.
Un astrolog la curtea împăratului
Împăratului Tiberiu, care a domnit din anul 14 d.Hr.
până la moartea sa, în anul 37 (la 78 de ani), i s‑ar fi prezis
încă de la naștere că va ajunge în cea mai înaltă demnitate.
Însă timpul trecea, iar viața lui Tiberiu, deja trecut de 50
de ani, părea că o apucă în sens invers, spre o dizgrație
definitivă. El era într‑adevăr pe lista posibililor succesori
ai împăratului Augustus, numai că trăia departe de orice
aspirații, fiind exilat în insula Rodos. Acolo l‑a întâlnit însă
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pe Thrasyllus din Mendes, care i‑a prezis că va fi chemat
la Roma și va fi instalat pe tron în curând. Iar astrologul a
avut dreptate.
Thrasyllus, de fel din Egipt, amintit în scrierile lor de
către Tacit și Suetoniu, a fost chemat desigur la curtea impe
rială, unde i s‑a făcut cel mai de preț dar: cetățenia romană,
devenind Tiberius Claudius Thrasyllus. El a ajuns unul dintre
cei mai de încredere consilieri personali ai lui Tiberiu.
Cărțile de istorie nu consemnează însă că influența lui
Thrasyllus a schimbat poate soarta întregii lumi. El este cel
care l‑a convins pe Tiberiu să părăsească Roma și să se stabilească pe insula Capri, însoțindu‑l, prevestindu‑i moartea la o vârstă înaintată și ajutându‑l din umbră să regleze
problema dreptului la succesiune. Iar Thrasyllus este cel
care l‑a convins pe Tiberiu să încline balanța în favoarea
nepotului său Caligula.
Astrologia și puterea de a schimba lumea
Care era legătura între Thrasyllus și Caligula? Tânărul
pretendent, de o integritate psihică îndoielnică, avea în
anul 34 o relație furtunoasă cu fiica lui Thrasyllus, Eunia. Sedus de farmecele ei, Caligula și‑ar fi asumat angajamentul
scris că o va lua în căsătorie pe fiica astrologului‑consilier.
Uniunea oficială nu a avut niciodată loc, dar prezicerea lui
Thrasyllus că pe tronul Imperiului Roman va ajunge Caligula
s‑a adeverit. Deja e greu să determinăm dacă Thrasyllus a
tras sforile în favoarea lui Caligula cunoscând astrograma
tânărului sau dacă prezicerea sa avea ca temei puterea pe
care o exercita asupra lui Tiberiu și convingerea că bătrânul
împărat va ceda insistențelor sale.
Un lucru este cert: în anul 37 Tiberiu moare, iar Caligula îi urmează la domnie. Numai că, din păcate (sau din
fericire) pentru el, Thrasyllus nu apucă încoronarea, deoarece moare și el cu un an înainte, în 36. Soarta unui Imperiu
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și a lumii întregi a fost, așadar, orientată decisiv de un astrolog care a coordonat jocurile de culise. Chiar dacă, de
obicei, în spatele unui bărbat puternic stă o femeie și mai
puternică, de data aceasta în spatele unui împărat puternic a stat un astrolog care a avut puterea să schimbe fața
istoriei.
A doua cădere a astrologiei
În puținii ani ai domniei lui Caligula (din 37 până în
41), astrologia a putut să înflorească în voie, numai că în
timpul domniei lui Claudiu (41–54) lucrurile s‑au schimbat
radical. Noul împărat avea convingeri religioase ferme și
a inițiat o campanie fără precedent de întoarcere la valorile tradiționale romane și de respingere a ritualurilor și
credințelor venite în special dinspre Răsărit. Una dintre
măsurile luate de Claudiu a fost izgonirea astrologilor străi
ni și acordarea de privilegii haruspiciilor.
Haruspicii erau inițiați în arta divinației, specializarea
lor fiind prezicerea viitorului prin interpretarea semnelor
citite în măruntaiele animalelor sacrificate. Claudiu i-a
preferat pe haruspicii în locul astrologilor deoarece primii erau, se pare, păstrătorii Cărților Sibiline, manualele
profetice ale romanilor, împăratul fiind hotărât să întoarcă
poporul la practicile străvechi ale locului. Dacă, în urmă cu
secole, astrologia își măcina singură credibilitatea printr‑o
comercializare excesivă și prin înmulțirea impostorilor, de
data aceasta pierdea teren din cauze externe, în urma unei
decizii oficiale.
Lovitura de grație a fost dată însă de împăratul Vitellius, care nu a apucat decât câteva luni de domnie, din
aprilie până în decembrie 69. Printre puținele sale decizii
capitale s‑a numărat însă și decretul de interzicere a dreptului de practică tuturor astrologilor începând cu data de
1 octombrie 69. Astrologii au fost alungați nu doar din
Roma, ci din întreaga Peninsulă Italică.
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Astrologii sub semnul persecuției
Vitellius a domnit în anul celor patru împărați, într‑o
perioadă de război civil, când din iunie 68 până în decembrie 69 s‑au perindat pe tron Galba, Otho, Vitellius, apoi
Vespasian. Antipatia lui Vitellius față de astrologi e posibil
să fi avut ca substrat tocmai afinitatea predecesorului său,
Otho, faţă de astrologie. Otho a fost încurajat să pretindă dreptul de succesiune la sfaturile… astrologilor, care îi
cunoșteau mai mult ca sigur harta. Așa se face că, înainte de a pune mâna pe putere, Vitellius a trebuit să mai
aștepte. Și, deși așteptarea nu i‑a fost deloc lungă (Otho a
domnit trei luni fără o zi), se pare că a fost suficient pentru
noul împărat să acumuleze resentimente incurabile față
de o tagmă care i‑a pus lui o piedică.
În replică la decretul lui Vitellius, câțiva astrologi au
emis și ei un edict cu titlu anonim, în care binecuvântau
Statul, dar îl condamnau pe împărat. Drept urmare, Vitellius a început o persecuție fără precedent a astrologilor,
toți cei care ajungeau în calea sau la urechile împăratului
fiind executați. Dar, din nou, anticiparea astrologilor s‑a
dovedit corectă. În nici trei luni, Vitellius avea să‑și piardă
nu doar funcția, ci și viața. Iar dintre astrologi au scăpat
destui care să ducă mai departe tradiția.
Astrologii din secretele împăraților romani
Setea de putere și lăcomia au măcinat din interior Imperiul Roman. Iar conspirația nu era o teorie, ci o practică
generalizată cu rang de strategie politică. Oricine ajungea
la domnie avea nevoie de măsuri de precauție și căuta
confirmări sau justificări ale acțiunilor întreprinse. Incidente precum cazul astrologi versus împăratul Vitellius au
reprezentat fenomene izolate, astrologii bucurându‑se în
continuare de încredere. Iar împărații romani le‑au făcut
curte; mai bine zis, le‑au făcut loc la Curtea lor.
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Cronica unei morți anunțate
Una dintre condițiile ascensiunii la putere era susți
nerea puternică a familiei, deci originea corespunzătoare.
Iar împăratul Nero (la domnie între anii 54 și 68) a întrunit
aceste criterii cu prisosință. La naștere, a primit în dar o
mamă din categoria celor care știu ele cel mai bine ce li se
cuvine fiilor lor.

Harta natală a Împăratului Nero, n. 15 decembrie 37
(Sursa: www.astrotheme.com, sistem Placidus)

Agrippina, căci despre ea e vorba, s‑a căsătorit cu unchiul ei, împăratul Claudius, convingându‑l să îl adopte pe
Nero, fiul ei dintr‑o căsătorie anterioară. Voința neîntrecută a Agrippinei de a‑și vedea băiatul în vârf a făcut‑o să‑și
otrăvească rivalii la tron ai fiului, fiind acuzată și de otrăvirea soțului în anul 54. Atunci, în sfârșit, și‑a văzut visul cu
ochii: fiul împărat!
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