Eclipsa de Soare – nenorocire sau speranta?
O eclipsa are loc atunci cand un corp ceresc trece in umbra altuia.
Termenul este folosit cel mai des pentru a descrie fie o eclipsă de Soare(are loc
numai la Luna Noua, cand spunem ca Soarele este conjunct cu Luna) si Luna
este intre Pamant si Soare, fie o eclipsa de Luna(are loc numai la Luna Plina,
cand spunem ca Soarele e in opozitie fata de Luna) si atunci Pamantul se afla
intre Luna si Soare. Intamplarea face ca Pamantul sa se afle la o astfel de
distanta de Luna si de Soare incat diametrele aparente ale celor doi astri sa fie
aproximativ egale. Ca urmare, in timpul unei eclipse solare Luna acopera
Soarele aproape perfect, desi este mult mai mica decat acesta. Nu acelasi lucru
se petrecea acum 100 de milioane de ani, cand Luna era mai aproape de Pamant.
In viitorul îndepartat se preconizeaza ca toate eclipsele solare vor deveni inelare,
adica Luna va acoperi doar partea centrala a Soarelui.
Traditional si chiar acum, dupa cum s-a vazut, eclipsa de Soare a fost
vazuta cu teama, deoarece cel care da viata dispare, in mod inexplicabil, de pe
cer; pasarile se pregatesc sa se culce; cerul se intuneca in mijlocul zilei. Pare ca
si cum ceva inspaimantator urmeaza sa se petreaca. De-a lungul anilor,
experienta a aratat ca lucruri vechi ajung la un sfarsit(sau sunt rasturnate,
inlaturate) sub influenta unei eclipse solare şi ceva nou incepe. Efectul eclipselor
asupra lumii umane poate fi vazut, in general, pentru o perioada de aproximativ
6 luni, pana ce urmatoarea eclipsa reaseaza energiile cosmice. Din punct de
vedere astrologic, eclipsele solare semnifică caderea unei puteri, a ceva mare si
care ajunge in dizgratie, este slabit si urmeaza a se reface spectaculos sau
inlocuit. Depinzand de locul in zodiac in care eclipsa apare, stresul, apasarea,
constrangerea sunt intotdeauna plasate pe chestiunile care guverneaza acel semn
zodiacal sau domeniul de viata respectiv.
O eclipsa solara puternica poate determina distrugeri importante, in
conformitate cu alte aspecte de pe cer, la momentul respectiv, asa cum s-a vazut
clar prin sirul de cutremure de pamant si alte dezastre asociate cu eclipsa solara
din 11 august 1999(ultima din secolul trecut) si Marea Cruce in semne fixe
asociata cu aceasta. La un nivel mai particular, eclipsa solara poate avea un efect
important in viata personala cand este in conjunctie cu una din planetele din
astrograma natala, mai ales cu Soarele, Luna sau cu planeta dominanta a temei
natale. Alţi factori importanti ai hartii natale, ca Nodurile Lunare, Ascendentul,
Mijlocul Cerului sau Punctul Fortunei pot avea, de asemenea, o importanta
deosebita cand sunt amprentate de o eclipsa solara. Locul unde cade eclipsa in
harta natala este semnificativ, deoarece energiile exprimate prin plasarea in casa
horoscopului arata domeniul de viata afectat de noul inceput pe care-l
reprezinta.

Eclipsa totala de Soare de pe 22 iulie 2009 este foarte importanta,
deoarece ea este cea mai lunga eclipsa solara din acest secol, cu o durata de 6
minute si 39 de secunde. Ea a fost vizibila incepand cu sudul Iranului, apoi India
si China, zone extrem de populate si de sensibile din punct de vedere social.
Aceasta eclipsa a avut loc la 29°27' in zodia Racului, in aspect favorabil cu
Uranus, planeta reformelor si imprevizibilitatii, care este cunoscuta si pentru
comportamentul original, excentric, producand schimbari care sunt neasteptate
si iesite din tiparele comune. Eclipsa s-a produs in ultimul grad al zodiei
Racului, grad karmic si nefericit, dar de asemenea, un grad al puterii voinţei, al
independenţei şi egoismului.
Aceasta eclipsa este conjuncta cu stelele fixe Procyon si Pollux, care fac
parte din constelatia Canis Minor, folosite in vechime in scopuri magice.
Aceasta daca luam in considerare partea Racului, dar pe partea Leului(deoarece
ultimul grad al Racului este urmat de primul grad al Leului), eclipsa se indreapta
catre o conjunctie cu buchetul de stele Aselli, aflat in primul decan al zodiei
Leu. Procyon, char daca aduce si ceva succes, acesta este anihilat de modalitatea
de obtinere sau de modul in care este folosit acesta. Ea arata violenta, succes
neasteptat urmat de un dezastru, lucruri ascunse, politica, risipa si desfrau.
Pollux semnifica pe geamanul muritor, fratele cel rau si semnifica meditatie,
introspectie, temeritate, ruina, decadere, rusine, dezonoare, moarte, calamitate.
In fine, Aselli semnifica moarte prin febra, foc sau incendiu, (executie prin)
spanzurare, ruina, decadere, dezonoare, ofense, raniri, rani la fata, probleme cu
ochii, orbire, intemnitare, mari schimbari in societate.
Aceste stele au si o latura pozitiva, dar o obtin prin uzul armelor sau prin
faptele de arme ale unui lider. Exista insa si posibilitatea ca apropierea Soarelui,
la mai putin de 8°30', sa produca binecunoscutul fenomen de slabire sau de
diminuare a acestor fenomene, dar care isi vor face totusi simtita o prezenta in
lumea noastra. Poate ca aceste incendii care au loc acum, in mai multe locuri din
Europa, ar fi putut fi si mai devastatoare, desi pierderea de vieti omenesti din
partea celor care s-au confruntat cu ele este dureroasa oricum.
O eclipsa solara este o Luna Noua cu un impact deosebit: Soarele care ne
da viata si ne lumineaza calea se uneste, pentru scurt timp, cu intunericul si
calitatile misterioasei Luni. Luna blocheaza, obtureaza lumina Soarelui. In acest
moment de percepere a intunericului, spiritul si psihicul se combina, incepand
un nou ciclu in spirala evolutiei individuale si la nivel de umanitate. Ultima data
cand a mai fost o eclipsa solara in acelasi grad din Rac, a fost in 1990;
urmatoarea data va fi in 2028, deci e vorba de un ciclu de 19 ani. Faceti o
calatorie inapoi in timp, in anul 1990 si incercati sa intelegeti schimbarea,
progresul pe care l-ati realizat in ultimii 19 ani.

Toate eclipsele arata schimbare: ele semnifica inceputuri si, de obicei, se
manifesta ca evenimente in lumea exterioara. La eclipsele solare incepem ceva
nou, ne facem sperante, ne angajam, afirmam, ne prezentam pe noi insine, facem
planuri, alegem, luam decizii, acceptam o provocare, facem un efort, ne
schimbam, ne maturizam, ne simtim nelinistiti sau presati de timp, emotiile ne
coplesesc, experimentam o criza si suntem excitati. Eclipsele pot avea loc la
Nodul Nord Lunar sau la Nodul Sud Lunar. In primul caz, e vorba de o orientare
particulara si simbolizeaza identitatea personala, egoul si corpul fizic. Eclipsele
la Nodul Sud, cum a fost si aceasta ultima eclipsa solara, sunt orientate catre
celalalt si simbolizeaza partenerul sau altcineva important, relatiile si
perspective noi care se bazeaza pe interactiunea cu altii.
Impactul cel mai puternic al energiei eclipsei poate fi simtit de oricine la
fel de mult cu 3 luni in avans si are reverberatii subtile, mai fine pentru o
perioada de 3 ani dupa aceea. Desi energiile sunt cele mai proeminente pentru o
saptamana de fiecare parte a eclipsei - avand un intens sentiment de anxietate, in
aceasta perioada – influenta evenimentelor continua. Perioadele in care se
manifesta eclipsele sunt foarte avtive, fiind adesea asociate cu evenimente
importante si demascare publica, de notorietate. Schimbarea consta din trecerea
de la semnul cardinal, feminin si receptiv al Racului la cel fix, masculin si activ
al Leului, iar Luna care creste in intensitate, va fi totusi slabita ion semnul
Leului care este guvernat de Soare.
Racul este legat de trecut, amintiri, tabieturi, traditii. El guverneaza lumea
sentimentelor, a familiei; este atras de confort si lux, are nevoie si cauta in
permanenta securitatea(materiala si emotionala); este incapatanat, perseverent,
dar conciliant. Luna arată, la nivel individual, femeia, mama, caminul, hrana; la
nivel mai larg si social, semnifica familia, neamul, poporul, publicul, masele,
opinia publica; starea ei da bunul renume sau proasta reputatie, intimitatea, dar
si notorietatea sau chiar scandalul. Zodia Leului emana forta, vitalitate,
autoritate, capacitatea si vointa de a actiona. Soarele, la singurul nivel pe care-l
cunoaste, nivelul individual, semnifica barbatul, tatal, conducatorul,
presedintele; puterea, autoritatea sociala(desi reprezentate prin mai multi
indivizi, acestea din urma actioneaza ca un organism unitar). Leul/Soarele poate
semnifica atat generozitatea, protectorul, energia creatoare, cat si orgoliul,
grandomania, vanitatea, actiunea impulsiva sau chiar violenta.
Recapitulam pe scurt ce inseamna eclipsele. O eclipsa lunara apare atunci
cand Pamantul se afla intre Soare si Luna(Soarele in opozitite cu Luna), razele
Soarelui nemaiputand sa lumineze Luna. Deoarece Luna guverneaza chestiunile
domestice, casnice, psihicul, emotiile, eclipsa lunara va avea efect mai ales la
nivel individual. Eclipsele lunare sunt Luni Pline foarte puternice, deoarece scot
la iveala, din subconstientul oamenilor, raspunsuri irationale. De foarte mult

timp, s-a observat ca exista multe violente si accidente care se petrec in jurul
Lunii Pline, dar mai ales in jurul unei eclipse lunare. Eclipsa lunara se manifesta,
la nivel individual, cu plusuri sau cu minusuri, in functie de aspectele pe care le
face cu alte planete din astrograma natala a unei persoane si anume prin: dorinta
de uniune, comunicare, contact; luarea deciziilor, angajare, actiuni de
prezentare, a raspunde la provocari, schimbare; bucurie/tristete in familie,
calatorii, accidente, sentimente de neliniste, insomnii; sentimente de presiune
din cauza unor termene limita(suntem presati sa terminam ceva si...riscam); este
o perioada de excitatie sau de crize.
O eclipsa solara apare atunci cand Luna se afla exact intre Soare si
Pamant(Soarele conjunct cu Luna) blocand lumina Soarelui. Eclipsele solare
sunt Luni Noi foarte puternice si semnifica sfarsituri si inceputuri. Din punct de
vedere astrologic, eclipsele solare semnifică caderea unei puteri, a ceva mare si
care ajunge in dizgratie, este slabit si urmeaza a se reface spectaculos sau
inlocuit. Depinzand de locul in astrograma in care eclipsa apare, stresul,
apasarea, constrangerea sunt intotdeauna plasate pe chestiunile care guverneaza
acel semn zodiacal sau domeniul de viata respectiv. La nivel individual, recenta
eclipsa de Soare va fi resimtita, in primul rand, de cei care au Soarele sau
Ascendentul in Rac, apoi de catre cei care au aceleasi elemente in Capricorn, iar
in final, de catre noi toti, intr-o masura mai mare sau mai mica.
Ca o regula, femeile si familia sunt, in general, mai afectate de ciclul lunar,
deci de eclipsele lunare, in timp ce barbatii, politica, societatea sunt influentate
mai ales de ciclul solar, deci de eclipsele solare. Am trecut, in ultima luna de zile
prin 3 eclipse, respectiv 2 eclipse lunare si una solara si anume: pe 7 iulie si 6
august – eclipse lunare si 22 iulie – eclipsa solara. Nu e de mirare ca totul, in
jurul nostru, parca o ia razna: crime oribile care ii socheaza chiar pe
profesionisti, accidente soldate cu multi morti, decese in conditii inexplicabile.
Dar, din fericire, efectul triplu al acestor eclipse este pe cale sa se disipeze, mai
ales a celor lunare, ramanand insa efectul eclipsei solare, care se va manifesta
destul de pregnant, cel putin 6 luni de zile de acum incolo.
Daca ziua voastra de nastere se afla in jurul datelor de 18 ianuarie, 17
februarie, 4 sau 19 martie, 18 aprilie, 19 mai, 4 sau 20 iunie, 21 iulie, 21 august,
6 sau 21 septembrie, 22 octombrie, 21 noiembrie, 6 sau 20 decembrie,
experientele de acum vor fi influentate de ultimii 3 ani de zile din viata dvs.
Asteptati-va sa vedeti ca unele din temele, problemele care va preocupa in
prezent sa inceapa sa se dezvolte puternic(in bine sau in rau).
Previziuni la nivel individual:
Pentru toate zodiile, la modul general, previziunile sunt urmatoarele:

 Berbecii: Vor incepe sa se intrebe daca toate eforturile lor au intr-adevar
valoare, se merita a fi facute, deoarece vitalitatea lor va fi la cote scazute.
De aceea, trebuie sa se odihneasca si sa se relaxeze mai mult si sa aiba
grija de corpul lor. Se vor concentra sa faca planuri pentru cresterea
resurselor financiare pentru a putea acoperi multe necesitati care se vor ivi
pe neasteptate. Sunt posibile evenimente bulversante in caminul propriu
sau cel al parintilor si bucurii in ceea ce priveste dragostea pe care o
daruiesc(iubiti, copii, prieteni). Pot avea succes intr-un proiect nou, jocuri,
speculatii financiare, investitii; in cumpararea unei locuinte sau in
modernizarea celei existente sau pentru a concepe un copil.
 Taurii: Vor manifesta o atitudine mai cocheta, avand mai multa grija de
aspectul lor fizic, pentru a testa ei insisi relatiile pe care le au si propria lor
valoare. O problema de familie, care tine de intimitatea lor, ii enerveaza si
le da dureri de cap si sunt sfatuiti sa aiba rabdare pentru a regasi linistea in
caminul lor. Vor avea sanse de promovare in cariera sau de crestere a
veniturilor. Relatiile cu anturajul vor fi la nivelul minim, deoarece vor fi
mai preocupati cu ceea ce au de facut sau de rezolvat acasa. Chiar si
calatoriile vor fi mai putine si facute mai mult din obligatie.
 Gemenii: Apar schimbari dramatice pe plan financiar si care ii vor forta
sa faca ceea ce trebuiau sa faca cu mult timp in urma. Aceasta ingrijorare
cu privire la bani va avea un scop pozitiv, deoarece va indrepta gandirea
prea „rapida” a Gemenilor catre exterior, motivandu-i si mobilizandu-i.
Mult timp ei s-au subapreciat si vor avea astfel posibilitatea sa-si puna in
valoare niste calitati pe care le-au ignorat. In schimb, vor trebui sa
cheltuiasca banii cu responsabilitate si sa vorbeasca cu mai multa
intelepciune, deoarece cu o vorba vor putea strica ceea ce au construit in
mult timp.
 Racii: Aceasta eclipsa solara are o mare influenta asupra celor cu Soarele
sau Ascendentul in aceasta zodie. Este o perioada in care ei trec in revista,
intr-un fel sau altul, viata lor si reconfirma sau nu anumite proiecte mai
vechi. Astfel, ei pot continua cu succes pe calea ce au ales-o - fie ca este
vorba de studii, de o relatie, o locuinta sau un job – sau vor lasa in urma
ceea ce nu mai corespunde actualei lor viziuni. In ambele situatii, vor
capata mai multa incredere in fortele proprii si vor incepe sa-si manifeste
personalitatea mai viguros. Sunt totusi posibile, ceva probleme de
sanatate, multe cauzate de o alimentatie incorecta si un stres prea mare in
activitatea lor.

 Leii: Eclipsa de Soare arata schimbari posibil dramatice in cariera lor si
care se pot manifesta si ca o criza serioasa de autocunoastere. Este posibil
ca unora din ei, sa le fie serios stirbit orgoliul si sa le reaseze scara de
valori. Vor exista semnale ale unor modificari neasteptate in situatia lor
financiara si sansa unor castiguri neasteptate, daca sunt perseverenti.
Trebuie sa fie atenti la cei cu care vin in contact, deoarece vor putea
prelua o idee „din zbor”. Unii dintre reperezentantii acestei zodii vor
experimenta schimbari, voite sau nevoite, ale infatisarii lor.
 Fecioarele: Este foarte probabila o reorganizare a activitatilor lor. Un
prieten de nadejde, un protector poate sa nu mai fie disponibil pentru a le
acorda o mana de ajutor si de aceea, vor trebui sa se descurce singure.
Trebuie sa aiba incredere in ideile lor, sa-si depaseasca retinerile si sa-si
asume riscuri. Partenerul lor de viata sau cel de-al doilea copil se poate
confrunta cu obstacole, cu o pierdere si care le va scadea din pretentiile
prea mari pe care le aveau. Pot constata ca profiturile nu vin deloc usor,
dar nu trebuie sa se nelinisteasca pentru ca situatia nu va dura prea mult.
 Balantele: Vor fi nevoite sa-si aminteasca ca au de vindecat niste rani,
niste esecuri mai vechi, dar nu o vor putea face fara a plati un pret.
Trebuie sa gaseasca un echilibru intre a fi exagerat de optimiste si
confortul unui sentiment de siguranta. Riscul necalculat insa va fi platit
cat nu face. Pot avea niste neplaceri cu unul din parinti sau unele
probleme cu superiorii. Vor initia noi prietenii care vor fi de folos mai
tarziu sau vor incepe un proiect nou.
 Scorpionii: Apar oportunitati de avansare sau de schimbare profitabila a
carierei, bazate insa pe situatii neplacute pentru colegii sai. Redistribuiri
de personal si evenimente dramatice la locul de munca vor deschide unele
usi pentru Scorpioni. Trebuie sa fie atenti si sa aiba rabdare ca lucrurile sa
se aseze, perioada tulbure sa se termine si vor sti ce au de facut.
Convingerile lor si chiar morala vor fi testate, cu aceasta ocazie. Nu mai
sunt favorabile calatoriile sau plecarile in strainatate.
 Sagetatorii: Vor trebui sa fie atenti la schimbarile financiare ale
partenerului(de viata sau de afaceri) pentru ca rolul lor in relatia cu acesta
se va schimba. Daca se vor confrunta cu o pierdere, este probabila o
recuperare rapida, deoarece eclipsa de Soare va dezvalui neasteptate cai
de a-si atinge scopurile. Trebuie sa aiba incredere in inspiratia lor. O
perioada de criza care i-a preocupat in ultima perioada va fi, in sfarsit,
depasita.

 Capricornii: Viata lor afectiva va trece printr-o criza din cauza unor
dorinte, nevoi neexprimate sau nesatisfacute. Spiritul lor critic nu va fi de
ajutor, ci dimpotriva. Apare certuri, neintelegeri cu partenerii de viata sau
de afaceri. De asemenea, trebuie sa fie atenti la riscurile de ranire, mai
ales in mediul casnic. Se pot confrunta cu o pierdere financiara sau
afectiva.
 Varsatorii: Zvonuri despre schimbari pot sa le bulverseze locul de
munca. Apar solutii rapide, prin care pot transforma o situatie care
stagneaza de mult timp, intr-o oportunitate. Problemele pe care le au in
munca lor, vor afecta colateral si pe partenerul de viata. Sunt posibile tot
felul de obstacole in viata profesionala, ca anagajat, dar pot apare sansele
initierii unui parteneriat. Este un an favorabil gasirii unui partener sau
oficializarii unei relatii.
 Pestii: Relatiile sunt testate, mai ales in acest an si cele care sunt subrede
tind sa se dizolve; este un inceput bun pentru a merge mai departe, in
relatiile care trec aceste teste, dar cu mai mult pragmatism, mai multa
seriozitate. Trebuie sa aiba in vedere schimbari de sau la serviciu si in
ceea ce priveste modul de trai si de alimentatie. Cei care au copii, vor fi
martorii redefinirii locului acestora in familie si e nevoie de o schimbare
de atitudine fata de ei.
Previziuni la nivel social:
Tratatele de Astrologie spun ca eclipsele solare situate in ultimul decan al
Racului semnifica revolta, rascoale, certuri, greve violente, recrudescenta a
bolilor, epidemii diverse. Acestea vor fi mai probabile sau mai intense in zona in
care eclipsa a avut maxim efect: zonele populate ale Asiei de sud-est, in special
India si China.
Un alt efect al eclipsei tine de destructurarea familiei care se va manifesta la
nivel global, dar care va fi cel mai evident tot in aceasta zona. Se trece de la
familia clasica simbolizata de „noi”, de sacrificiile femeii si a mamei, in special,
la reliefarea individului, la predominanta lui „eu”, deci de la valentele zodiei
Racului, la cea a Leului. Luna în Leu si conjuncta cu Soarele arata femeia egala
cu barbatul, poate masculinizata dupa gustul unora, dar doritoare sa-si conduca
singura viata, cariera sau chiar sa aiba o familie in care ea sa fie rolul central.
Schimbarile vor dura un ciclu de 19 ani si vor putea fi foarte mari in unele zone
de pe glob. In acelasi timp, se poate manifesta, pentru o perioada si
recrudescente ale patriarhatului, in care barbatul va tinde sa preia un rol de
stapan absolut al familiei(vedeti recenta lege din Afganistan care permite
barbatilor sa-si infometeze sotiile care refuza sa faca sex). In ceea ce priveste
Europa si tara noastra se va inscrie si ea in trendul ei, cuplurile libere, fara

oficializarea casatoriei, vor creste ca pondere. De asemenea, familiile compuse
dintr-o singura persoana, femeie sau barbat, ca si cuplurile in care exista un
adult si un copil vor fi din ce in ce mai numeroase. Cuplurile formate din
persoane de acelasi sex vor fi acceptate de societate, atat la nivel legal, cat si
moral.
La nivel politic, puterea se va concentra, atat la nivel continental sau pe zone,
cat si la nivelul unei tari. Uniunea Europeana va fi mult mai compacta si poate
ca vor fi initiate si crearea unor noi asocieri de state(Rusia-Ucraina sau chiar o
grupare in continentul african). Statele care vor concentra puterea politica – mai
putine partide, mai puternice; lideri care au mai multa putere(obtinuta
democratic sau nu) – vor fi cele care vor fi mai eficiente si care vor trece mai
bine prin orice fel de criza: financiara, de sanatate, sau de resurse materiale.
Chiar daca se va masca prin mijloace diverse, va exista tendinta de la a „avea
grija de toti” la „a avea grija de cei care sunt capabili sa produca”, pentru ca
altfel se va ajunge in situatii de-a dreptul dramatice.
In concluzie, orice sfarsit inseamna un nou inceput pentru cei care sunt
capabili sa-l accepte si sa se adapteze si aceasta este cheia pentru a merge mai
departe si a depasi perioadele grele.
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