Un inger printre noi
Astrograma natala a unei persoane este o reprezentare a boltii ceresti
considerand Pamantul un punct fix si aratand planetele asa cum sunt ele asezate
pe cer, in momentul si locul nasterii persoanei respective.
Aceasta reprezentare are forma unui cerc complet de 360 de grade pentru
ca Soarele descrie o miscare circulara aparenta(asa cum o vedem de pe Pamant),
pe parcursul unui an de zile si trecand prin dreptul a 12 constelatii zodiacale.
Acest drum a fost denumit zodiac si deriva de la “zoon”, care inseamna animal
si “diakos”, care inseamna drum. Deci zodiacul ar insemna, intr-o traducere
simplista, un “drum al animalelor”.
Prin modul lor de asezare pe acest cerc, planetele pot ocupa diferite pozitii
particulare una fata de alta. Mai intai, ele pot sta alaturi: cand sunt destul de
apropiate, se spune ca sunt in conjunctie. Acesta este un aspect care poate fi
benefic sau nefavorabil, ca si in viata. Daca sunt doua planete opuse prin
calitatile lor(de exemplu, Soare – cald si uscat – si Luna – umeda si rece), e clar
ca ele se incomodeaza, ba chiar se pot anihila reciproc. Tot asa si oamenii: faptul
ca dorm in acelasi pat sau sunt din aceeasi familie nu ii face, in mod automat, sa
colaboreze. Dimpotriva, atunci cand sunt foarte diferiti si fiecare incearca sa-si
impuna personalitatea in fata celuilalt, e clar ca amandoi vor avea de suferit.
Dupa aceea, mai este acea conjunctie care poate aduce calitati in exces si atunci
ce e prea mult, strica. O conjunctie Soare-Marte sau Marte-Pluton aduce, de
mute ori, cu imaginea unui reactor nuclear scapat de sub control.
Atunci cand planetele formeaza intre ele unghiuri de 60 si 120 de grade,
se spune ca ele formeaza sextile, respectiv trigoane, care sunt intotdeauna
aspecte armonioase. Ele aduc sprijin reciproc, capacitate de evolutie, armonie
intre calitatile reprezentate de planetele in cauza. In situatia in care planetele
formeaza intre ele unghiuri de 90 si 180 de grade, avem de-a face cu careuri si
opozitii care sunt aspecte nefavorabile. Ele determina tensiuni, conflicte,
obstacole peste care trebuie sa trecem.
Cu toate aceste aspecte, astrograma arata ca o tesatura unica de linii
albastre si rosii(dupa clasificarea aspectelor in armonioase si nefavorabile),
specifica fiecarui individ si care traseaza, in mare, atat personalitatea, cat si
destinul lui.
Am avut zilele trecute un caz care m-a impresionat profund: citisem in
carti despre asa ceva, dar altceva este cand il intalnesti in viata.
Primisem cu o saptamana in urma apelul unei mame cu o fetita de 13 ani,
cu mule probleme de sanatate, printre care si un cancer osos operat deja. Nu am
vrut sa tratez cu superficialitate raspunsul si l-am lasat pentru sfarsitul
saptamanii astfel inca sa-l analizez cu mai multa atentie. Am introdus datele
fetitei in program si am listat astrograma. Cand m-am uitat la ea, am crezut ca
am gresit eu ceva sau s-a defectat imprimanta. Nu vedeam acea tesatura de
aspecte despre care am vorbit: cercul zodiacal era GOL. Abia apoi am observat

intr-un colt al lui 2(doua) mici linii albastre, 2 sextile stinghere. Ba mai mult, 9
din cele 10 planete sunt situate doar in 2 semne zodiacale: 4 planete in Sagetator
– semnul spiritualitatii, al desprinderii omului de natura animalica si al cautarii
Creatorului, iar 5 planete situate in Capricorn – semnul responsabilitatii, al
intelepciunii si al sacrificiului. Am ramas perplexa: astrograma fetitei nu avea
careuri, nu avea opozitii, nu avea planete retrograde, care arata planurile in care,
intr-o viata anterioara, a facut greseli pe care, in aceasta viata, ar fi trebuit sa le
repare. Mai vazusem o astrograma asemanatoare, dar nu atat de perfecta, intr-o
carte de astrologie unde era specificat ca apartine unui guru indian cu niste
puteri deosebite.
Nu intelegeam de ce un spirit atat de evoluat a ales sa vina sa sufere in
humea asta imperfecta(asta ca sa o spun cu eleganta!) in care traim. Spiritul ei
nu avea nimic de indreptat, nu avea, la nivelul nostru terestru, nevoie de nicio
evolutie. Si apoi am inteles: nu venise pentru ea, ci intr-un gest suprem de
altruism, a venit pentru altcineva: venise sa ajute spiritul mamei sale sa
evolueze, fapt ce mi-a fost confirmat de studierea astrogramei acesteia.
Si am mai inteles ceva, si anume ca am avut privilegiul rar de a fi facut
astrograma uui INGER. Probabil, mai sunt si altii printre noi, dar noi trecem pe
langa ei cu nepasare, prea preocupati de cautarea unei fericiri iluzorii.
Va rog, opriti-va un pic din iuresul vietii zilnice si uitati-va in jur:
Oare, pe langa voi, nu exista nici un inger?
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