
 

URAGANUL BASESCU 

 

Traian Basescu s-a nascut pe 4 noiembrie 1951, in localitatea Basarabi, judetul 

Constanta, intre ora 2-3 dimineata, dupa spusele mamei sale care isi aminteste ca 

tocmai se intorsese de la o petrecere. Desi ora este controversata, secretara lui 

Traian Basescu indicand ora 16, iar dl. Vasile Blaga, fostul sau sef de campanie si 

actual ministru de interne(*ian.2006 – data articolului) afirmand ca ora nasterii 

sefului sau ar fi 7:00am, consider ca ora cea mai probabila de nastere ar fi 2:15am, 

bazandu-ma si pe considerente astrologice. 

Intaiul om din stat este, din punct de vedere astrologic, un Scorpion cu Ascendent 

in Fecioara, o personalitate extrem de puternica si complexa. Potrivit inteleptilor 

din antichitate, exista o mare varietate de caractere Scorpion. Ei bine, ceea ce este 

interesant la Traian Basescu, este faptul ca le combina pe toate, uneori simultan, 

alteori pe rand, in diferite imprejurari ale vietii. 

Primal tip ar fi cel al razboinicului impulsiv, nestapanit, violent chiar, dar pasional, 

sarcastic, egoist si manipulator. 

Al doilea tip reprezentat de "scorpionul" Basescu este cel al vulturului calm, dar 

intens, cu o mare putere de concentrare si hotarare. In simbolismul general al 

pasarilor, vulturul este ceea ce reprezinta leul in lumea mamiferelor, urcand deci pe 

tronul regal. Nu v-ati intrebat niciodata de ce este considerat leul regele animalelor, 

desi sunt altele mai mari, mai puternice, mai feroce? E mai mult vorba de puterea 

sa data de autoritate, de inteligenta cu care isi foloseste puterea, de maretia si 

eleganta sa. 

O alta tipologie este data de sarpele-sacru, simbolul egiptean al intelepciunii 

cosmice, care a fost pedepsit sa traiasca pe pamant, dar care a ajuns sa aiba un inal 

nivel de constiinta. Sarpele isi paraseste periodic vechile obiceiuri si 

credinte(pielea) pentru a lasa local altora noi. El simbolizeaza sangele rece si 



intelepciunea. E o vietuitoare care se controleaza foarte bine si nu se agita mai mult 

decat e cazul. Traian Basescu nu este periculos atunci cand este starnit de cine-stie 

ce remarca a unui politician caruia ii da o replica rapida si usturatoare, ci atunci 

cand pregateste cu eficiente si abilitate(san u uitam Ascendentul in Fecioara – 

capacitate de analiza, gandire clara, precisa si rece) un plan menit sa tintuiasca la 

pamant un adversar care se agita fara rost. 

In fine, o alta tipologie este cea a pasarii Phoenix, cea care renaste din propria 

cenusa, ce simbolizeaza atat puterea lui de a se reface dupa loviturile primte, cat si 

a convingerii sale ca ceea ce este inutil sau se opune ideilor sale trebuie sa dispara, 

pentru a putea construi de la zero o noua structura. Exista o frumoasa credinta ca 

moartea unui membru a unei familii sau a unei mici comunitati, de orice zodie ar fi 

fost la nastere, este imediat urmata(la cateva luni sau la un an) de nasterea unui 

"scorpion", si invers, decesul unui "scorpion" va avea drept consecinta nasterea 

unui copil in acea comunitate. 

 

 

Personalitatea lui Traian Basescu 

Un nativ Scorpion cu Ascendent Fecioara, avand si cuplul Marte-Venus conjunct 

cu Ascendentul nu poate da decat o personalitate puternica, contradictorie, extrem 

de influenta asupra celor cu care vine in contact si care nu se lasa schimbata de 

ceva sau de cineva, ci schimba el insusi mediul in care traieste. De aceea, am si 

intitulat articolul Uraganul-Basescu si nu pentru a-i evidentia numai sensul de a 

distruge, de a matura efectiv structuri, oameni, mentalitati, cat pentru a arata ca, de 

multe ori, in viata trebuie sa distrugi ceva ca sa poti face ceva mai bun: un tesut 

mort, bolnav trebuie indepartat pentru a-l lasa pe cel sanatos sa creasca, o locuinta 

veche, poate inca buna daca te multumesti cu atat cat iti ofera, trebuie demolata si 

locul curatat pentru a putea cladi o constructie moderna si exemplele ar putea 

continua. Este omul care lasa urme pe unde trece si chiar daca, absurd, dar nu 



imposibil vorbind(*data-ian.2006), maine nu ar mai fi presedintele tarii, Romania 

nu ar mai fi aceeasi dupa el. 

Cuplul Marte-Venus situat aproape de Ascendent da combativitate, impulsivitate, 

dinamism, multa initiativa, instinct de dominare puternic, dezvoltat, toate 

combinate cu farmec, magnetism, optimism, pofta de viata si capacitate de a se 

bucura de tot ceea ce ii ofera viata in general. Traian Basescu are, si aici stiu ca o 

sa-i contrariez pe ascultatorii barbati(*articol conceput atunci pentru un post de 

radio local), dar femeile vor intelege ce spun, "sex-appeal", acel vino-ncoa pe 

romaneste, care nu tine de niciun standard de frumusete sau de varsta, ci 

desemneaza mai mult o stare de spirit pe care o determina la persoanele cu care 

vine in contact. O functionara de la primaria Bucurestiului declara, pe vremea cand 

T.B. era primar general ca, desi nu-l simpatizeaza, de fiecare data iese vrajita de la 

sedintele la care participa el. Tocmai asta vreau sa spun, ca reuseste, in felul lui, sa 

ti se faca simpatic, sa fie popular, sa ti se vare sub piele, in ciuda faptului ca nu-si 

flateaza interlocutorii. Asta cu conditia sa nu fii tinta atacurilor sale, pentru ca se 

stie, acul unui scorpion este otravit si intepatura lui nimereste chiar acolo unde 

doare cel mai tare. 

Este nascut sa starneasca controverse, stimulator, atat in vorba cat si in fapta, tinde 

ca atat in familie, in cercul social cat si in mediul profesional, sa fie dominat si 

apreciat. Maestru in strapungerea defensivelor, cunoaste de obicei localizarea 

precisa a punctelor slabe sau vulnerabile si odata pornit, este greu de oprit, chiar si 

de el insusi. Simtul umorului, care poate fi sec, dar cel mai adesea molipsitor, 

reprezinta o calitate care ii permite sa treaca peste barierele de rasa, religie sau 

clasa sociala. T.B. reuseste ca printr-o gluma si rasul sau prea bine cunoscut si 

dezavuat de unii, sa-i faca pe cei din jur sa se relaxeze si sa sparga gheata intr-o 

situatie stanjenitoare. Pe de alta parte, el nu cunoaste intelesul termenului 

"deprimare" si, de aceea, are dificultati in a percepe negativismul altora. Poate fi o 

problema faptul ca uneori, nu reuseste sa-si dea seama ca lucrurile sunt extrem de 



serioase si ramane nejustificat de optimist. 

Marte – planeta masculinitatii, a vointei, a energiei si spiritului de lupta este in casa 

I(a Personalitatii, Vitalitatii, Succesului sau Insuccesului) si in zodia Fecioarei. 

Marte in Fecioara este destul de des intalnit la sefi militari. In alta vreme si in alte 

conjuncturi, ar fi fost un general care s-ar fi afirmat in lupta pentru curajul sau(ii 

place riscul), pentru pasiunea pentru detalii(Fecioara), pentru tenacitatea cu care isi 

urmareste scopurile, pentru talentul de a specula orice situatie favorabila. Sunt 

convinsa ca T.B. a fost un pusti extrem de neastamparat care a avut de multe ori 

genunchii juliti ori capul plan de cucuie, fie de la jocuri(fotbal, catarat in copaci), 

fie de la afirmarea personalitatii sale debordante in fata colegilor de joaca cu care 

ajungea in conflict. Aceasta pozitie astrologica este si motorul, dar poate deveni si 

frana in afirmarea personalitatii si evolutiei carierei politice a lui T.B. Daca va lasa 

ca instinctul de dominare sa degenereze in autoritarism, ca predispozitia pentru 

cearta si contrazicere sa se materializeze, ca lipsa de tact sa naruiasca planuri 

concepute indelug, ca dorinta de riposta sau chiar de razbunare sa fie mai mare 

decat ratiunea, acestea sigur ii vor aduce mari neajunsuri(Marte este in careu chiar 

cu Mijlocul Cerului care reprezinta viata sociala, publica, cariera, ascensiunea, 

profesiunea). 

Daca Soarele, Ascendentul si Marte ne arata personalitatea de baza a lui T.B., asa 

cum este ea perceputa in exterior, Luna ne indica partea intima, psihicul, 

inconstientul, instinctele, asa cum este "pe dinauntru". Ei bine, Luna este in 

Capricorn si in casa IV(a Familiei, Originilor, Inceputului si Sfarsitului). Aceasta 

pozitionare a Lunii prezinta un Traian Basescu practic, lucid, care se poate lua la 

intrecere cu lumea intreaga, obtinand din aceasta competitie o satisfactie profunda 

si un succes notoriu. In sufletul sau, el este mai mult interesat de joc si de reusita 

decat de ceea ce obtine in urma acestora. Are nevoie de competitie ca de o hrana, 

este ceea ce il tine in forma, iar daca nu o va avea, o va crea el insusi. Astrul 

matern, Luna, in sectorul caminului ne arata ca mediul familial feminin, mama, a 



generat asupra lui o puternica infuenta psihica.  

Aspectele Lunii(careu cu Jupiter si Saturn si opozitie cu Uranus) sugereaza ca desi 

mediul feminin ii creeaza stabilitate, tot femeile sunt cele care ii aduc si probleme. 

 

Relatii afective 

Soarele dezvaluie cum se achita T.B. de rolul sau de sot/parinte si aflandu-se in 

casa a III-a(a Comunicarii si a Fratilor): ne indica legatura stransa, armonioasa cu 

rudele de sange in general, pe care le ajuta si material si moral.  

Aspectele Lunii care se afla intr-un semn in care nu se simte bine si mai are si 

aspectele disonante mentionate, ne sugereaza o anumita timiditate, retinere in 

exprimarea senimentelor sale(poate o sa va mire, tinand cont de nonsalanta pe care 

o afiseaza), eventual mascarea lor sub accese de umor si ironie, dar si posibile 

necazuri din partea femeilor. 

Lilith(Luna Neagra), acest punct al senzualitatii) situat in zona familiei(Racul) si 

casa X(a vietii publice, carierei), ca si pozitionarea asteroidului casatoriei in 

Sagetator si in casa Familiei, imi spun despre delicatetea, sensibilitatea pe care 

T.B. le manifesta fata de femeile din familia sa, cat si de faptul ca in spatele 

carierei sale sta, pe langa calitatile sale personale, si o partenera de viata nobila, 

generoasa, fidela. Dar, in ceea ce sta puterea lui T.B. apare si vulnerabilitatea sa. 

Opozitia Luna, in casa IV(a Familiei) si Uranus cu Lilith in casa X(a vietii publice 

si carierei) imi spune ca, la un moment dat, o femeie prin actiunile sale, prin starile 

sale, prin ceea ce va spune sau va face, va putea sa determine o cotitura in cariera 

luiT.B. 

 

Cariera socio-profesionala 

Casa a X-a(a Realizarilor socio-profesionale) se afla in Gemeni, cea mai dinamica, 

dr si cea mai instabila zodie, generandu-i lui T.B. urmatoarele atitudini: abilitate, 

talent oratoric, atractia spre nou si progres, maturand efectiv structurile invechite 



sau pe cele care ii stau in cale. Tot aici, gasim si planeta Uranus care este si 

retrograda. Uranus semnifica schimbarea, noutatea, originalitatea, nevoia de 

libertate, urcusurile dar si caderile bruste. Uranus se afla in semnul Racului(iarasi 

legatura cu familia, cu partea feminina) in careu cu Marte care ii influenteaza 

personalitatea si in opozitie cu Luna. Aici apar si mai clar cele 2 mari pericole care 

ii amenita pozitia lui T.B.: 

1)Marte de langa Ascendentul sau care inseamna autoritarism, agresivitate, decizii 

luate in graba, fara a avea toate datele necesare si 

2)Luna din casa Familiei care inseamna o femeie din imediata sa apropiere sau una 

care care ii ataca familia, cariera, ii poate crea mari probleme determinand chiar un 

recul in cariera sa. 

 

Dar cum, Traian Basescu are un potential enorm in ceea ce priveste perceperea 

problemelor, situatiilor care il pot pune in pericol, consider ca el are armele 

necesare pentru a putea face fata incercarilor vietii. Multe personalitati marcante 

ale istoriei au avut mai multe planete retrograde, care prevestesc incercari grele, 

dar asta nu le-a impiedicat deloc sa-si realizeze menirea. 

Traian Basescu are rolul de "gunoier", de "demolator" de structuri invechite si care 

franeaza evolutia unei natiuni. In momentul in care se va achita de acest rol, atunci 

nu va mai fi nevoie de Traian Basescu presedinte. 

 

Vesta          27.01.2007 

 

 


