Inceputul anului 2011: atentate şi revolte populare
Anul 2011 a început cu o eclipsă parţială de Soare, pe 4 ianuarie şi la
gradul nefericit 13 din zodia Capricorn. Am constatat atunci că aspectele care se
formează sunt mai periculoase după momentul eclipsei şi când protecţia oferită
de o stea norocoasă se diminuează, dar nu pentru zona României. Nu am fost
atunci curioasă să văd pentru cine ar fi fost de rău augur eclipsa, mulţumindu-mă
cu constatarea că România era apărată de ce e mai rău, dar am rămas atentă la ce
se întâmplă în perioada de după eclipsă.
La numai câteva zile, pe 8 ianuarie, în Tucson, un descreierat deschide
focul asupra unei întâlniri în aer liber între o membră a Congresului american şi
alegători. Şase oameni sunt ucişi, printre care şi o fetiţă care s-a născut exact pe
timpul primului atentat al acestui mileniu şi anume pe 11 septembrie 2001. Alţi
12 oameni sunt răniţi. Aşa cum oamenii au hărţi astrologice create la momentul
şi locul în care scot primul strigăt în această lume, la fel şi ţările au astrograme
natale pentru momentul în care printr-un act, o proclamaţie sau o adunare iau
fiinţă ca entităţi de sine stătătoare. Harta SUA se ridică pentru momentul şi locul
când s-a semnat Declaraţia de Independenţă şi în ea Soarele se află la 13 grade
Rac, exact în opoziţie cu 13 grade Capricorn al eclipsei de Soare. Această
tragedie pare să fie un semnal de alarmă în ceea ce priveşte climatul politic de
intoleranţă şi ură, care tinde să devină prezent şi pe la noi, din nefericire. Poate
că totuşi va folosi şi moartea acelor oameni la ceva – deşi e sinistru ca o moarte
să fie productivă – căci un politician a descoperit, în sfârşit, că „singurul motiv
pentru a avea un încărcător cu 33 de gloanţe într-o armă este să doreşti să ucizi
mulţi oameni foarte rapid.” În consecinţă, va face o propunere pentru
interzicerea armelor cu încărcătoare de mare capacitate.
Ultima săptămână a lunii ianuarie a început cu un atentat terorist pe un
aeroport din Moscova care a ucis 35 de oameni. Practic, Rusia aproape nu a avut
an din primul deceniu al mileniului, care să nu fi fost marcat de cel puţin un
atentat, unele din ele deţinând un record trist la nivel mondial. Eu am numărat
23 de atentate sângeroase între cel din octombrie 2002 şi cel din ianuarie anul
curent, care au inclus ostatici luaţi la teatru, atentate în pieţe publice, bombe care
au explodat la metrou, avioane aruncate în aer şi, cel mai sângeros din toate, cel
de la o şcoală în care au murit peste 150 de copii. La data de naştere a Federaţiei
Ruse Soarele era la 3 grade aceeaşi zodie a Capricornului, ca şi cea a eclipsei de
Soare de la începutul anului, dar nu acesta este aspectul cel mai relevant.
Conjuncţia Soare-Lună din timpul eclipsei din 4 ianuarie – căci o eclipsă de
Soare se formează pe un asemenea aspect – cade exact în acelaşi grad cu Uranus
din harta natală a Rusiei, iar Uranus înseamnă rebeliune, revoltă, explozie,
eveniment neaşteptat. Dacă ţinem cont de faptul că Ascendentul hărţii noii Rusii
este conjunct cu steaua Bungula care dă pasiuni puternice, dragoste de arme şi

spirit de răzbunare, ne putem explica această serie nesfârşită de atentate şi
misiuni de pedepsire care formează un cerc vicios. Gandhi spunea că „ochi
pentru ochi va face ca toată omenirea să ajungă oarbă.” Poate conducătorii
Rusiei şi cei ai diferitelor facţiuni rebele se vor trezi totuşi...
La sfârşitul lunii decembrie anul trecut, în Tunisia, un tânăr absolvent de
facultate care trăia din vânzarea fără autorizaţie a unor legume şi-a dat foc. El
fusese umilit de autorităţi şi gestul lui a fost scânteia care a aprins revolta.
Martele eclipsei de Lună de la solstiţiul din 21 decembrie 2010(puţin înainte de
Crăciun) se afla în Capricorn, semn al autorităţii şi a regulilor rigide şi este
conjunct cu Martele din tema natală a Tunisiei şi în opoziţie cu Luna care
înseamnă poporul, naţiunea. Tânărul moare pe 4 ianuarie, chiar de ziua eclipsei
de Soare şi este îngropat a doua zi, iar înmormântarea lui se transformă într-o
manifestaţie la care se strigă răzbunare. Nemulţumirile oamenilor sunt sărăcia şi
lipsa locurilor de muncă, dar şi corupţia, regimul politic dictatorial. „Marele
vinovat” de toate transformările profunde, de ieşirea la suprafaţă a multe situaţii
ce doar mocneau(asemenea unui vulcan) este însă Pluton. El a intrat în 2008 în
semnul Capricornului şi primul său efect subversiv a fost declanşarea crizei
financiare, iar acum răvăşeşte lumea islamică, care se confruntă cu o generaţie
numeroasă de tineri(natalitate destul de crescută) care se simt îngrădiţi de ceea
ce e rigid, învechit, autoritar, dar şi de lipsuri materiale. Ei nu sunt – ca să
parafrazez titlul unei telenovele longevive – „young & restless”, ci „young &
jobless”. Pe 4 ianuarie 2011, ziua morţii tânărului şi a eclipsei de Soare,
conjuncţia Soare-Lună a eclipsei era în acelaşi grad şi minut cu Martele natal al
Tunisiei, care într-o asemenea astrogramă semnifică violenţa, soldaţii, armata.
În fine, revoluţia din Egipt a început cu o invitaţie pentru o manifestaţie
pe 25 ianuarie făcută pe o ...pagină de Facebook. Un anonim a reuşit să aducă
împreună, în stradă, bărbaţi şi femei, săraci şi bogaţi, creştini şi musulmani.
Utilizarea internetului şi a reţelelor de socializare în revolte destinate
restructurărilor sociale arată că era astrologică a Vărsătorului este aproape, dacă
încă nu a sosit. După cum se ştie, Uranus este planeta care guvernează
Vărsătorul şi are conexiuni cu noile tehnologii, mijloace noi de comunicare
precum internetul sau telefonia mobilă, dar şi cu revolta, radicalismul,
evenimentele bruşte şi neprevăzute. Martele eclipsei din 4 ianuarie 2011 are un
rol declanşator căci formează un careu perfect(un aspect foarte dificil) cu Saturn
din harta Egiptului care guvenează exact casa care reprezintă guvernul şi şeful
statului. Mai mult, conjuncţia Uranus-Jupiter din Peşti face un alt careu exact cu
Soarele Egiptului care înseamnă iarăşi autoritatea, şeful, puterea, guvernul.
Am căutat să înţeleg de ce în Tunis preşedintele Ben Ali a luat-o la fugă
destul de repede şi Hosni Mubarak al Egiptului rezistă pe baricade şi iată de ce:
preşedintele tunisian este o Fecioară(născut pe 3.09.1936) şi cel egiptean are o

conjuncţie Soare-Mercur în Taur(4.05.1928), semnul încăpăţânării şi al
perseverenţei în comportament(Soarele) şi în gândire(Mercur) până la
înfrângerea adversarului sau ...până la moarte. Iată cum efectele unui eveniment
astronomic, eclipsa de Soare din 4 ianuarie, au început să fie vizibile, corelate
bineînţeles şi cu alte conjuncturi astrale care joacă rol de „trăgaci” al
evenimentelor neobişnuite pe care le trăim.
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