OAMENI sau SUPRAOAMENI
Unii oameni au mai mult succes decât alŃii, sau sunt mai empatici,
atrăgând în jurul lor pe ceilalŃi; atunci când îi întâlnim, chiar şi pentru o singură
dată, ei ne lasă o impresie de neuitat.
Omul funcŃionează concomitent în două dimensiuni: în lumea fizică, la
frecvenŃa beta a undelor cerebrale, care este mai rapidă şi în cea spirituală, la
frecvenŃa alfa a aceloraşi unde, care este mai lentă. Oamenii care au o bună
intuiŃie sunt aşa zisele mediumuri naturale. Ei au acces la informaŃii la care 90%
din restul omenirii nu-l are. Clarviziunea este o formă de percepŃie
extrasenzorială prin care o persoană primeşte informaŃie direct de la o Sursă
Exterioară, dar care nu este o fiinŃă vie(o altă persoană cum este cazul
telepatiei). Se produc astfel viziuni ale unor evenimente produse la
distanŃă(spaŃiu şi timp), fie în stare de veghe(de perfectă luciditate), fie în stare
hipnotică sau de vis. Aceştia sunt clarvăzătorii. BioterapeuŃii sunt o categorie
de oameni al căror câmp energetic biologic depăşeşte câmpul biofizic normal al
oricăre fiinŃe şi care îl folosesc pentru a diagnostica şi trata diverse afecŃiuni,
unele inbordabile prin medicina clasică.
Din studiul astrogramelor celor de mai jos - veŃi vedea că e vorba de
persoane cu abilităŃi psihice remarcabile - am constatat că există anumite
elemente care ies în evidenŃă în absolut toate cazurile supuse analizei
astrologice.
Neptun este planeta cea mai dificil de descris, pentru că guvernează ce
este greu de stabilit, de definit sau de explicat în termeni concreŃi.
Când Neptun este bine aspectat în cadrul unei astrograme, acest lucru
poate să însemne noroc şi protecŃie la nivel aproape supranatural. InfluenŃa lui
asupra unei persoane poate aduce cucernicie intensă sau chiar îndemn la
martiriu. Oamenii care au un Neptun puternic în astrograma lor par adeseori
visători sau că trăiesc într-o altă dimensiune. VibraŃiile mai înalte ale acestei
planete sunt spirituale, mentale, de compasiune, înŃelegere, sacrificiu de sine şi
imaginaŃie. Tipurile neptuniene sunt de obicei tipuri mentale, idealiste,
creatoare, sensibile, impresionabile şi iubitoare de muzică. Câteva calităŃi
determinate de planeta Neptun sunt experienŃele mistice(în special clarviziunea),
inspiraŃia, geniul, cucernicia şi respectul. Neptun este puternic în zodiile Peşti,
Leu, Rac şi Scorpion, dar poate deveni puternic şi semnificativ în tema natală a
unei persoane când ocupă o poziŃie privilegiată sau are un număr mare de
aspecte cu alte planete.
Casele karmice cele mai relevante sunt casele VIII şi XII.
Casa VIII(a MorŃii şi Renaşterii, Sexului şi Ocultismului) arată
transformările profunde de conştiinŃă, sexualitatea, experienŃele transcendentale,
înclinaŃiile spre ocultism. Este, în primul rând, casa Regenerării, fiind legată de
procesele de transformare profundă, de transfer de la o stare de conştiinŃă la alta,
uneori prin perioade de criză sau prin activarea unor energii subtile. Planetele în

această casă influenŃează direct aceste procese şi indică natura transformărilor
profunde prin care trece omul în viaŃă. Ele pot accentua rolul sexualităŃii în viaŃa
nativului sau îi pot oferi experienŃe legate de moarte şi extracorporalitate,
înclinaŃie spre ocultism, averi moştenite sau prilejul de a manevra banii altora.
DiferenŃa dintre aceste posibilităŃi, este făcută de alte aspecte ale temei natale.
Casa XII(a Sacrificiilor, Izolării şi Bolilor Cronice) indică schema
existenŃei precedente şi arată forŃele noastre ascunse, datoriile karmice(erori
comise anterior ce se rezolvă prin încercări purtătoare de evoluŃie şi de
experienŃă). Durerea şi suferinŃa conŃinute în această casă permit o regenerare de
sine, o revelaŃie(o descoperire importantă pentru tine) şi apoi o eliberare. Ea
aduce încercări, datorii, instabilitate, trădări, exil, abandon, înşelăciune, adulter,
complex de vinovăŃie(una sau mai multe din acestea, dar mai rar toate la aceeaşi
persoană).
Această casă dă tendinŃa de fugă din faŃa realităŃii şi prin asta se dezvoltă
subconştientul, solitudinea, devotamentul(faŃă de o persoană sau de un ideal).
Reprezintă lumea încercărilor şi a duşmanilor secreŃi(unii aflaŃi adânc în sufletul
nostru), nenorocul, căderile sociale, bolile(mai ale cele cronice), captivitatea,
exilul, ruina, retragerea, intimitatea ascunsă. Mai poate însemna alegerea unei
căi monahale cu renunŃare la plăcerile exterioare ale vieŃii sau o detaşare
puternică de tot ce reprezintă materie sau atracŃia spre ocultism şi magie.
Aceasta era, şi pentru unii astrologi încă mai este, singura abordare a
acestei case, cea mai mistică dintre toate, deoarece este locul în care fiecare îşi
găseşte subconştientul şi necunoscutul. Părerea mea, vorbind şi din experienŃa
unei posesoare a unei case a XII-a foarte încărcate(nu mai puŃin de 4 planete) şi
a altor astrologi, este că la fiinŃele evoluate sau la cele care se angajează pe calea
evoluŃiei, această casă mai poate reprezenta şi altceva. ConştiinŃa de sine
locuieşte aici: acesta este punctul în care sinele se întâlneşte cu sufletul, mintea
cu inima şi ego-ul cu spiritul din care ne tragem toŃi.
Dacă traversezi cu succes casa XII, vei trece dincolo de grijile cotidiene.
Planetele din această casă te pot ajuta să înveŃi lecŃii care să te elibereze de
tiparele distructive trecute(este o casă karmică). Totuşi, dacă este prost aspectată
şi abordată, poate să te ducă la distrugere. Depinde numai de fiecare cum
traversează casa XII.
Casa evoluŃiei spirituale este casa IX.
Casa IX(a SpiritualităŃii şi a ÎnŃelepciunii) mai este şi casa călătoriilor în
străinătate, a studiilor superioare, a înaltei intelectualităŃi, a filozofiei şi religiei.
De asemenea, este şi casa dharmei(datoria spirituală, ceea ce trebuie să realizeze
nativul în această viaŃă). Planetele prezente în această casă reprezintă
evenimentele şi procesele prin care nativul îşi lărgeşte experienŃa de viaŃă şi aria
de acŃiune, progresând astfel la un nivel superior de înŃelegere al lumii. Ele pot
indica înclinaŃiile filosofice sau religioase ale nativului şi mai este numită şi
Casa Domnului.

Axa SpiritualităŃii este axa semnelor zodiacale Fecioară-Peşti, respectiv a
caselor terestre VI(a SănătăŃii şi Serviciului) şi XII(a Izolării, Probelor şi
Sacrificiilor). Este un alt element care merită atenŃia în studiul temele natale ale
celor care sunt angrenaŃi în „misiuni” speciale pe pământ. Fecioara, atât de
modestă încât uneori devine inhibată, critică şi obsedată de curăŃenie,
perfecŃiune şi de sănătate, şi-a propus în această viaŃă să ajute pe toată lumea,
fiind în serviciul tuturor, de la familie, la pacienŃi, până la oricine vine în contact
cu ea. Peştii cei solitari, îşi poartă durerea şi compasiunea pentru cei aflaŃi în
suferinŃă, deoarece şi ei înşişi o experimentează la cote înalte, cel mai adesea în
dragoste. Altfel este uşor pentru ei să-i înŃeleagă pe alŃii şi chiar e recomandat
să-şi deturneze propria nefericire spre împlinirea pe care o pot simŃi dacă aduc
alinare altor oameni.
Acestea fiind spuse, voi trece la prezentarea cazurilor concrete:
1.DJUNA(Evghenia Davitasvili), nascută pe 22.06.1949, ora
14:20(+4:00GMT), în Urnia, lângă Krasnodar(39:00E, 45:02N), Georgia
Rusoaica de origine georgiană Evghenia Davitasvili este preşedintele
Academiei InternaŃionale de ŞtiinŃe Alternative „Djuna” şi membru al
Consiliului Politic Consultativ al preşedintelui FederaŃiei Ruse. Profesor
academician, deŃinătoare a Ordinului „Prietenia între Popoare” şi a Ordinului
InternaŃional Medical „Albert Schweitzer“, Evghenia Davitasvili conduce
Consiliul Regent al societăŃii „Noua Elită din Rusia“ şi este general-colonel în
serviciul militar medical. Pe vremea fostei URSS, era una dintre cele mai
cunoscute persoane înzestrate cu capacităŃi extrasenzoriale. Este renumită mai
ales pentru că s-a ocupat mulŃi ani de sănătatea fostului lider sovietic Leonid
Ilici Brejnev. Provine dintr-o familie de vindecători faimoşi în acea zonă. A ştiut
să atragă atenŃia asupra sa, faima ei ajungând repede la Moscova. Chiar înainte
de a împlini 30 de ani, cazul ei era bine cunoscut în rândurile oamenilor de
ştiinŃă sovietici, intrigaŃi de capacităŃile ei de a vindeca tot felul de boli, în
primul rand prin bioenergie. Djuna a fost studiată de savanŃii Academiei de
ŞtiinŃă a URSS, care au confirmat faptul că este înzestrată cu puteri ieşite din
comun. Acest aviz favorabil i-a deschis uşile în cercurile oficiale, încredinŃândui-se sarcina de a se ocupa chiar de şeful statului.

MAI JOS PUTETI VIZUALIZA ASTROGRAMA DJUNEI

În astrograma natală a Djunei, Neptun este planetă dominantă, fiind situat în
conjuncŃie foarte strânsă cu Ascendentul(a doua personalitate a unui nativ). Cu aspecte
nefavorabile, ar fi arătat o personalitate slabă, generând un comportament confuz,
imprevizibil, influenŃabil, cu multe ezitări şi înclinaŃie spre aventură. SusŃinut de aspecte
bune, mai ales de la planete putenice(şi aici, are astfel de aspecte cu Pluton, Marte şi
Mercur), el aduce calităŃi psihice deosebite, o minte inventivă, o intuiŃie deosebită;
atracŃie către oamenii ieşiŃi din comun, către parapsihologie şi locuri misterioase şi
ciudate. Mai rămâne să adaug că Neptun retrograd indică adesea o persoană genială, cu o
mare putere de înŃelegere a lucrurilor, cu unele tendinŃe de evadare din planul fizic.
Persoanele cu acest plasament în horoscop, sunt cele care au trăit în vieŃile anterioare în
Atlanta şi au foarte mari şanse să-şi trezească puterile latente, să fie adevăraŃi inovatori în
cercetarea spirituală şi să aibă un cuvânt de spus în tot ceea ce este mister sau fenomen
paranormal.
Luna în Taur, într-o poziŃie bună, şi în casa karmică VIII conferă emoŃii intense şi
sensibilitate psihică; interes pentru ştiinŃe oculte şi viaŃa de apoi; dragoste pentru natură,
câmpuri, arbori şi animale; intuiŃie şi memorie bună.
Casa IX, a SpiritualităŃii, conŃine un stelium de 4 planete, conjuncte câte două:
Mercur-Marte în Gemeni şi Soare-Uranus în Rac. Prima conjuncŃie, în semn de Aer,
aduce o mare energie mentală şi abilitate de analiză, reacŃii fizice şi mentale foarte rapide,
exprimare rapidă, impulsivă, entuziasm, veselie; o fire spirituală şi amuzantă, cu simŃul
umorului; este atrasă de ştiinŃele exacte având talent la matematică, chimie, dar şi
medicină. Aici Mercur, planeta intelectualităŃii, este de trei ori puternic: odată că este în
semnul zodiacal Gemeni, semnul lui de domiciliu; are numai aspecte pozitive(conjuncŃia
cu Marte îi dă putere - sextilul cu Pluton îi conferă spirit cercetător, curios şi neliniştit,
având capacitatea de a explora mentalul oamenilor – trigonul cu Neptun indică spirit
vizionar, fire rafinată, poetică, o mare mediumnitate, înclinaŃe spre milă şi compasiune,
tentaŃie spre proiecte utopice, misticism; o mare forŃă magnetică captivându-i pe cei din
jur); în al treilea rând, Mercur se află înaintea Soarelui, luminând în mod hotărâtor
intelectul şi astfel calea nativului nu este orbită de egoism, ci este ghidată de raŃiune. Cea
de-a doua conjuncŃie prezentă în casa IX este cea dintre Soare şi Uranus care ar fi fost
destul de neplăcută într-un semn de Foc, dar Djuna o are în Rac şi într-un aspect favorabil
cu Saturn, arătând reuşită socială rapidă, voinŃă puternică, magnetism personal, înclinaŃie
spre ocultism şi viaŃa spirituala – un adevărat dar de la Dumnezeu.
2.Lidia Fecioru, născută pe 31.07.1962, ora 21:00(+3:00GMT), Orhei(26:27E,
47:16N), Republica Moldova
Cunoscuta bioterapeută din R.Moldova, venită în Romania în 1990, a absolvit
facultatea de medicină şi a activat ca medic legist în cadrul Ministerului de Interne. Ea
stabileşte diagnostice punând mâna pe corpul unei persoane sau chiar pe o fotografie
recentă. Când am întrebat-o ce simte(printr-un concurs de împrejurări mai puŃin obişnuit,
devenind prietene) atunci când îşi plimbă mâna pe corpul meu, a spus că ea „nu simte”, ci
„vede”. Atunci am înŃeles că aşa cum eu „văd” în sufletul şi destinul unui om, aşa şi ea
„vede” ceea ce scapă adesea şi celei mai sofisticate aparaturi medicale.
IATA ASTROGRAMA LIDIEI FECIORU:

De la prima vedere aruncată asupra astrogramei, se observă poziŃia privilegiată a lui
Neptun, sus în astrogramă aproape de zenit (punctul cel mai înalt al zodiacului) şi care
arată tipul de carieră ales, felul în care este şi va rămâne cunoscută Lidia: aceea de
vindecător prin terapii neconvenŃionale, care lucrează pe spirit, pentru că acolo este şi
raiul şi iadul nostru pământesc. De asemenea, Neptun are şi o poziŃie terestră cu
semnificaŃii oculte, el fiind situat în casa VIII a astrogramei, care arată moartea şi
renaşterea, ocultismul, paranormalul, crizele profunde şi capacitatea de
regenerare(simbolizată de cunoscutul mit al păsării Phoenix).
În casa SănătăŃii, vedem o conjuncŃie de 3 planete personale, Soare-Lună-Mercur,
cu Nodul Nord, sensul acestei vieŃi, care arată foarte clar cariera sa orientată spre
vindecare şi profesia de medic. Naşterea sa la Lună Nouă, ar fi adus o lipsă de energie
oriunde în altă parte decât în Leu, unde Soarele este rege, fiind la el acasă, la apogeul
puterii şi strălucirii sale. Şi intr-adevăr, îi simŃi energia de când intri în cabinetul său, iar
eu personal i-am simŃit-o privindu-i ochii magnetici dintr-o fotografie, înainte de a avea
şansa de a o cunoaşte personal.
Steliumul din casa VI, a SănătăŃii, format din tripla conjuncŃie Soare-Lună-Mercur
şi Nodul Nord, este contrabalansat, pe Axa SpiritualităŃii, de prezenŃa lui Saturn karmic în
casa XII, cea mai dureroasă, temută şi capabilă de evoluŃie spirituală din casele terestre.
Saturn aici arată crize, necazuri, separări, despărŃiri, dar şi lucrul în singurătate, departe de
alŃii, doar ea cu puterea ei şi omul bolnav care vine să regăsească ce a pierdut.
3.Valentina Gârlea născută pe 28.04.1949, ora 6:15am(+2:00GMT), DorobăŃ,
judeŃul Iaşi(26:36E, 47:10N)
Cunoscută clarvăzătoare din Iaşi, depre care s-ua scris cărŃi şi sute de articole. Copil
fiind, este victima unui accident. Mai întâi, nu resimte nici o urmare, apoi începe o lungă
traversare a unei lumi de beznă. Orbise. După 1990, pentru puŃină vreme, îi revin nu doar
speranŃele de a vedea, ci chiar şi vederea. Dar asta pentru scurt timp, aşa, ca prilej pentru
ultima amintire. Ultima despărŃire a Valentinei de lumea celor care văd nu a însemnat
întoarcerea într-un nesfârşit tunel de întuneric, ci dobândirea fantasticei proprietăŃi de a
vizualiza un univers fascinant şi real, totodată, dar inaccesibil oamenilor obişnuiŃi.
Miracol? Nu, ci translatarea dintr-un univers în altul , aleasă după criterii ce scapă
judecăŃii obişnuite. După opinia specialiştilor, doar în jur de 400 de persoane din cele 6
miliarde de locuitori ai planetei au aceleaşi capacităŃi.

MAI JOS PUTETI VIZUALIZA ASTROGRAMA VALENTINEI GARLEA

In primul rând, se observă un o aglomerare de 5 planete în casa karmică XII. Aici
se află Mercur, tripla conjuncŃie Venus-Soarele-Lună(iarăŃi o naştere la Lună Nouă, dar în
Taur), şi Martele conjunct cu Nodul Nord – sensul vieŃii. La Valentina, 4 planete
individuale(care îşi pun puternic amprenta asupra temperamentului) sunt în semnul
interceptat al Taurului.
Semnul interceptat este semnul în care nici o casă nu-şi are cuspida sa(începutul
său). Semnele interceptate corespund frecvent frustrărilor, lipsurilor, blocajelor,
refuzurilor. Ele reprezintă valori, calităŃi de dezvoltat, de stăpânit, un câmp al existenŃei
dificil de realizat. Dacă Soarele, Luna sau guvernatorul Ascendentului sunt interceptate,
sunt de aşteptat întârzieri înainte de a găsi calea în existenŃă, ori Valentina are toate aceste
elemente astfel poziŃionate. Taurul interceptat arată materialism exagerat, lăcomie,
avariŃie, angoasă şi care se pare că au ştirbit din puterea pe care o avea, la un moment dat.
Nodul Nord în casa XII(Nodul Sud în casa VI) arată o viaŃă de ispăşiri şi suferinŃă,
iar scurtarea perioadei de criză depinde de dezvoltarea spirituală şi de înŃelegerea
sensurilor subtile ale vieŃii; indică adesea o boală karmică şi învăŃarea lecŃiei sacrificiului
pentru binele altora; înclinaŃie spre studiul ştiinŃelor spirituale, alegând o viaŃă izolată, cel
puŃin pentru o perioadă.
Iarăşi Neptun care este şi retrograd(se vede clar că, în general, se vine cu o
moştenire spirituală din alte vieŃi) se află în casa VI, a SănătăŃii, ceea ce indică îmbinarea
muncii cu spiritualitatea; interes pentru medicină, vindecare spirituală, hrană sau alte
tipuri de vindecare; se împlineşte în muncă prin sensibilitate, intuiŃie, sacrificiu de sine;
izolare, loc de muncă retras.
Jupiter în casa IX, a Domnului, ar trebui să arate reuşita, succesul prin studii
superioare, un înalt nivel spiritual, nobleŃea intelectului. Dar vai, Jupiter este în
materialistul semn al Capricornului, în cădere(îşi arată defectele) şi cu aspecte
nefavorabile primite de la luminarii(Soarele şi Luna) şi de la bătăiosul Marte din Berbec.
El semnifică astfel: aroganŃă, plăcere pentu fală şi risipă; discreditare publică; fanatism
religios; neglijenŃă, lene sau corupŃie. Rămâne ambiŃia şi dorinŃa de a se impune şi
„ajutat” şi de Saturn retrograd situat în casa IV, care indică sfârşitul vieŃii, creează terenul
pentru decădere socială, pentru pierderea faimei.
4.Iulian Urziceanu, născut pe 10.04.1947, ora 23:30(+2:00GMT), Siliştea
Crucii(lângă Băileşti – Craiova, 23:28E, 44:05N)
Prin anii '80, Iulian Urziceanu, din Craiova, şi-a dat seama de calităŃile sale
bioenergetice. Pe atunci era foarte greu de abordat o asemenea terapie în România. Cel
care l-a ajutat să profeseze a fost poetul Adrian Păunescu. Apoi a fost cooptat în AsociaŃia
„Totul pentru sănătate”, care s-a ocupat de măsurătorile şi verificările cîmpului său
energetic, ca să se constate dacă într-adevăr acesta este benefic sau nu pentru tratamente
cu bioenergie. A rezultat că are un biocâmp foarte puternic, care nu se diminuează în
timpul tratamentelor şi este extrem de eficient în terapie.

IATA ASTROGRAMA LUI IULIAN URZICEANU:

Iarăşi apare Neptun retrograd care este foarte bine situat în tema natală, în casa
Carierei şi conjunct cu Mijlocul Cerului: carieră bazată pe intuiŃie; este o poziŃie bună
pentru psihologi, astrologi, reprezentanŃi ai bisericii; carieră şi profesie mai puŃin
obişnuite, popularitate şi faimă. Neptun primeşte un aspect benefic de la Pluton, care
simbolizează ocultismul, spiritualitatea, energiile subtile. Pluton este retrograd şi situat în
casa a VIII-a a astrogramei, împreună cu Saturn, „generalul karmei”, ambele planete bine
aspectate, indicând astfel accesul benefic la energii oculte. Saturn face parte dintr-un
benefic triunghi de Foc, având în celelalte colŃuri pe Jupiter în casa karmică XII şi Marte
în casa III (a comunicării).
Remarcăm din nou activarea axei SpiritualităŃii, pe casele SănătăŃii VI-XII, care
coincide şi cu axa Nodurilor Lunare(axa VieŃii). Nodul Sud, un punct slab al temei natale,
situat în casa Bolilor cronice şi a Izolării, este anihilat de prezenŃa lui Jupiter. Nodul Nord
în casa VI, a SănătăŃii şi medicinii, împinge pe nativ către slujba în folosul celorlalŃi
pentru a se vindeca de „păcate” ale altei vieŃi.
5.Minerva(Gabriela Dima), născută pe 7.02.1958, ora 6:19am(+2:00GMT),
Brad(22:47E, 46:08N)
Absolventă a facultăŃii de Drept din Cluj, a facultăŃii de Teatru şi a facultăŃii de
Psihologie din Bucuresti, Minerva a fost, între 1991 şi 2003, redactor la diferite publicaŃii
de presă şi a lucrat la diferite posturi de televiziune (Antena 1 şi Pro Tv). În prezent, este
realizatoarea unei emisiuni interactive de mare audienŃă, pe teme astrologice, la postul
"DDTV". Din grupul mic de colegi care am urmat cursurile de astrologie, de ea am fost
cea mai apropiată când încă nu ştiam unii despre alŃii şi cine se află în spatele acelor
emailuri. După aceea am avut plăcerea să o cunosc şi personal, să-i „simt” căldura
sufletului atât de greu încercat de durerile vieŃii. Şi ea a trecut prin experienŃa unei morŃi
clinice, scăpând miraculos dintr-un accident groaznic, şi ea a pierdut fiinŃe dragi, şi ea a
încercat să găsească resursele necesare pentru a transforma suferinŃa în motivaŃie lăuntrică
pentru a-i ajuta pe alŃii.
Să vedem ce „poveste” spune astrograma ei. Soarele ei este conjunct cu Chiron în
semnul Vărsătorului. În harta natală, Kiron simbolizează tipul de dificultate pe care
nativul are nevoie cel mai mult să o rezolve. El reprezintă cercetarea spirituală şi ghidul
de care uneori este nevoie pentru a îndeplini această cale. Chiron în Vărsător arată un
suflet fratern, o vizionară visând la o vreme de pace şi iubire şi talentul de a rezolva
problemele altora şi adesea, mai puŃin pe ale sale. ConjuncŃia cu Soarele în prima casă a
astrogramei, a PersonalităŃii, arată capacitate de a îndruma, de a vindeca, desăvârşindu-şi
personalitatea.

MAI JOS PUTETI VIZUALIZA ASTROGRAMA MINERVEI

În casa a IX-a, a SpiritualităŃii, care este în semnul BalanŃei, semn de echilibru şi
iubitor de oameni, se află o minunată triplă conjuncŃie Jupiter-Neptun-Nodul Nord:
atracŃie pentru filozofie, religie, ştiinŃe sociale, cercetare sau domenii stranii; implicare în
activităŃi juridice(doar a făcut şi dreptul); înclinaŃie spre călătorii îndepărtate(anul trecut a
fost în Tibet, Ńara lui Dalai Lama); o mare forŃă a imaginaŃiei, capacităŃi psihice deosebite.
Nodul Nord în Scorpion şi în casa Domnului semnifică depăşirea legăturilor materiale şi
punerea pe primul plan a evoluŃiei spirituale, înclinaŃia spre cercetări intelectuale şi spre
studii înalte, spre călătorii şi relaŃii cu străinătatea, în care poate să-şi descopere
disponibilităŃile pentru planuri superioare de acŃiune, mai largi şi cu impact mai puternic
asupra lumii sale.
În fine, Luna în casa VIII aduce emoŃii intense şi sensibilitate psihică; interes
pentru ştiinŃe ocult şi misterele vieŃii şi ale morŃii. Aspectul de opoziŃie cu Luna Neagră,
prezent şi în astrograma mea, sugerează şi o „moştenire” ale unor talente oculte din altă
viaŃă.
6.Gregorian Bivolaru, născut pe 12.03.1952, ora 8:30pm(+2:00GMT)
Tărtăşeşti, judeŃul DâmboviŃa(25:49E, 44:34N)
A început să predea oficial yoga în Bucureşti în anul 1978. După câŃiva ani, mentalitatea
comunistă împotriva oricărei forme de organizare non-guvernamentală, a început să se
manifeste virulent, iar activitatea lui Gregorian Bivolaru devine tot mai incomodă si
nedorită. Nicolae Ceauşescu a interzis cursurile de yoga şi în general toate cursurile care
aveau origini orientale (artele marŃiale, meditaŃia transcedentală, acupunctură, etc.).
Gregorian Bivolaru a continuat însă să predea yoga, în ciuda interdicŃiei. În anii care au
urmat, Securitatea l-a supravegheat, i-au fost instalate microfoane, a fost supus
percheziŃiilor, a fost arestat si torturat, atât el, cât şi câŃiva dintre discipolii săi apropiaŃi.
Bivolaru a petrecut aproape 2 ani în închisoare, pentru vina de a fi predat yoga. În semn
de protest a evadat în 1984 din penitenciarul Rahova, folosind "anumite modalităŃi
paranormale". În august 1989, regimul comunist l-a internat la spitalul Poiana Mare de
lângă Piteşti cu diagnosticul următor: "dezvoltare paranoică a personalităŃii, cu elemente
obsesivo-fobice pe fond psihopat schizoid". Acest diagnostic este infirmat de către o
comisie medicală în ianuarie 1990 şi Gregorian Bivolaru este repus în libertate. După
decembrie 1989, practica yoga a fost din nou permisă şi Gregorian Bivolaru a înfiinŃat
Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut(MISA). MISA devine cea mai mare şcoală de
yoga din România, având peste 30.000 de membri.
Trebuie să recunoaştem totuşi un destin ieşit din comun. Să vedem ce arată însă
harta cerului la momentul şi locul naşterii.

IATA ASTROGRAMA LUI GREGORIAN BIVOLARU

Iarăşi avem pe Neptun retrograd, de data asta chiar în casa PersonalităŃii şi conjunct
cu Ascendentul, ca şi în cazul Djunei(exemplul nr.1). Astfel se explică intuiŃia, calităŃile
psihice deosebite, atracŃia către mister şi paranormal(în timpul şcolii îşi petrece cea mai
mare parte din timp în biblioteci citind tot ce găseşte despre fizică, chimie, alchimie,
parapsihologie, psihanaliză, medicină şi sexologie), iar expresia „tendinŃe de evadare din
planul fizic” ce îi caracterizează pe nativii cu această poziŃie a lui Neptun, la el începe să
capete valenŃe practice. Dar ar fi greşit să extrapolăm numai prin acest aspect. Vom vedea
că există un cumul de aspecte şi poziŃii care conturează această personalitate
controversată.
Mi-a atras imediat atenŃia Lilith(Luna Neagră) tocmai sus, în casa Carierei şi a
reputaŃiei/renumelui, conjunctă chiar cu începutul casei. Lilith, un punct virtual,
desemnează o karmă, adică un loc în temă care presupune un proces de conştientizare şi o
depăşire de sine. Adesea, este un loc de suferinŃă, de angoasă, de experienŃe penibile şi
rău înŃelese. În astrologie, ea reprezintă sexualitatea(mai ales, cea perversă), instinctele,
puterea de emancipare feminină, nesupunerea, fantasmele, obsesiile, coşmarurile,
dorinŃele sexuale morbide sau perversiunile(dacă este malefică).
Lilith în Rac determină un extremism la nivel emoŃional şi desemnează adesea o
karmă familială. Nativul are o mare receptivitate faŃă de entităŃile malefice. În cazul unui
bărbat, relaŃia cu mama şi cu femeile, în general, va fi afectată, manifestându-se extremist,
dizarmonios. Este afectată, în acest caz functionarea lui Swadhisthana – chakra(plexul
pelvin) – aşezată în dreptul zonei renale, la 5 cm sub ombilic şi controlează funcŃia
suprarenalelor - ceea ce va afecta manifestările sexuale ale fiinŃei respective (refulări,
senzualitate dizarmonioasă, reprimarea aberantă a erotismului, tendinŃă de hrănire cu
emoŃii perverse, nocive). Adesea, înseamnă datorie karmică faŃă de membrii familiei;
uneori, respingere a propriei copilării sau a familiei, exil(!); încercări în copilărie şi la
sfârşit de viaŃă; infantilism; mamă autoritară; refulare sexuală, fantasme; o mare voluptate
care poate apărea de la o vârstă fragedă, imaginaŃie, sensibilitate, afectivitate, toate puse
în slujba exprimării sentimentelor, mărind sfera erotică; tendinŃă spre adulter şi
infidelitate dacă Luna este rău aspectată. Şi la el, avem o Lună care primeşte aspecte
disonante şi de la Uranus, şi de la Mercur, cele două planete ale mentalului.
Lilith în Casa X(a Realizărilor Socio-Profesionale) îi arată adesea pe cei care
predică apă şi beau vin. Se constată că un văl le acoperă afacerile şi tot ceea ce ei
întreprind. Se pot întâlni acŃiuni economice ilegale, cu falsificare şi înşelăciune. Multe se
pot desconspira şi se pot termina cu amenzi sau cu pedepse prin închisoare(e chiar
enervantă Astrologia asta, nu-i aşa?) Chiar şi în caz contrar, aceşti oameni se tem de
desconspirare până la sfârşitul vieŃii. În situaŃiile mai puŃin imorale, înseamnă că fiecare
om are propriile sale legi, care în anumite condiŃii pot corespunde cu greu moralei
generale. BărbaŃii cu această Lună Neagră sunt desconspiraŃi de femei. Nativul va fi
marcat de o sete maladivă de putere, de ambiŃii nemăsurate în cariera profesională, de
înclinaŃii politice extremiste, totalitare (dictatoriale). Uneori, este vorba despre o karmă
negativă in raport cu un colectiv amplu, iar nativul este supus unor tentaŃii materiale care
se pot materializa prin sete obsesivă de putere, ambiŃii nemăsurate, înclinaŃii politice
extremiste, totalitare (dictatoriale).
Aici se află însă şi Pluto în Leu şi retrograd. Pluto retrograd în această casă a
„puterii sociale”, completează tabloul: ambiŃie puternica, ascensiune deosebită; o fire
independentă, autoritară, care suferă de complexul puterii. Pluton este planeta morŃii şi

renaşterii, a energiilor subtile, oculte şi a puterii de a crea. Pluton retrograd este cel mai
clar indiciu al reîntâlnirii cu persoanele apropiate din vieŃile anterioare. În casa X şi în
zodia Leului, îi arată pe acei nativi care au rolul de ghid spiritual („guru”)pentru că
acŃionează permanent în spiritul unei puteri superioare. Această retrogradare oferă situaŃii
ce produc schimbări de concepŃii, şi a modului de a trăi, oferind totodată puterea necesară
de a depăşi aceste transformări.
În casa karmică XII, se află Luna şi Saturn retrograd(deci, în casa karmei se află
„seniorul karmei” – Saturn). Luna în casa XII arată faptul că trecutul are o mare influenŃă
asupra sa; abilităŃi parapsihologice; este o fire izolată, retrasă; sensibilitate, percepŃii
intuitive, imaginaŃie foarte bogată; dificultăŃi emoŃionale şi nervoase; dificultăŃi în
exprimarea sentimentelor; atracŃie pentru misticism şi/sau ocultism; copilărie tristă.
Saturn în casa XII, retrograd şi cu aspecte disonante arată apariŃia unor duşmani ascunşi
care pot cauza prăbuşirea celui cu Saturn în această casă. Nativul trăieşte dureri Ńinute
secrete, temeri şi dezamăgiri; există predispoziŃia de a suporta acuzaŃii false. Aspectul
disonant cu Uranus provoacă duşmănii neaşteptate sau ascunse, dizgraŃie, pierderea
încrederii şi a respectului celor din jur, probleme profesionale. Aspectul ostil al lui
Mercur este răspunzător pentru tulburări mentale, halucinaŃii, boli grave şi/sau pagube
cauzate prin furt. Se anunŃă multe incercări, crize, necazuri, separări, despărŃiri; probleme
cu sănătatea sau chirurgicale; conflicte cu legea(susŃinute şi de opoziŃia cu Jupiter care
semnifică autorităŃile).
Cazurile analizate demonstrează faptul că există anumite tipare astrologice
prezente(şi pe care nu am, în nici un caz, pretenŃia de a le fi descoperit pe toate) în
astrogramele tuturor celor care se nasc cu abilităŃi psihice deosebite. Deşi am întâlnit şi în
cazul altor persoane unele din aspectele prezentate, ele nu erau atât de evidente şi într-un
număr atât de mare. Pe de altă parte, există şi o motivaŃie puternică a unor asemenea
nativi către a se desăvârşi prin abordarea domeniilor spirituale şi chiar dacă, la începutul
vieŃii lor, se orientează către domenii mai „comune” de activitate, mai devreme sau mai
târziu, adesea într-un moment crucial al existenŃei lor, se întorc la matcă. O altă concluzie
este aceea că abilităŃile respective sunt rezultatul unor acumulări din vieŃile anterioare,
când entităŃile încarnate acum în aceşti nativi, au ales tot calea spirituală, de orice factură
ar fi fost ea(„în bine sau rău” potrivit tipologiei comune). Probabil că orice entitate poate
alege, la un moment al încarnării ei într-un anumit trup, să facă acest pas. Aici intervine
liberul-arbitru al fiecăruia şi cât de mult se simte apropiat de Entitatea Supremă din care
ne-am desprins şi care nu ştiu exact cine sau ce este, dar în mod sigur ştiu ce nu este: nu
este o formă perisabilă sau limitată.
Vesta
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