
Şerban Huidu: un Rac norocos! 

 
  La o lună de la accidentul din 27 decembrie 2010, pe o pârtie de schi de 

lângă Innsbruck, Şerban Huidu încă se mai află în spital, deşi familia şi prietenii 

şi iniţial chiar medicii austrieci sperau într-o recuperare mai rapidă. Totuşi să 

vedem ce spun astrele despre Şerban şi dacă el a fost norocos sau ghinionist. 

 El s-a născut pe 16 iulie 1976, în Bucureşti, ora de naştere necunoscută. 

 

 
 

 Ca bărbat Rac, Şerban Huidu are o personalitate sensibilă, uşor 

impresionabilă. Este un tradiţionalist, dar adesea şi încăpăţânat, urmărindu-şi cu 

consecvenţă interesele. Pentru aceasta, se foloseşte însă de atracţia emoţională: 

nu fizică, ci se face plăcut, se vâră „sub pielea omului”, cum se spune. Este 

ambiţios, sociabil şi transparent, comunicând şi spunând multe despre ceea ce 

face şi gândeşte, dar chestii neimportante, căci în ceea ce priveşte adevăratele 

sale aspiraţii sau probleme, va păstra destulă discreţie. Conjuncţia cu Mercur şi 



aspectul bun cu Jupiter, ca şi poziţia în zodia Racului(al treilea decan care e 

guvernat de Lună) îl recomandă ca tipul de Rac tandru, sentimental, de o 

sinceritate dezarmantă, cu o generozitate plină de umor, dar şi cu exagerări în 

plan sentimental şi cu o sensibilitate afectivă deosebită. Conjuncţia foarte 

strânsă cu Mercur(într-un grad) îi conferă capacităţi oratorice, un stil de 

exprimare subtil, dar şi încăpăţânare, uneori fixism în idei şi convingeri. Sextilul 

cu Jupiter este un aspect foarte benefic, fiind bun pentru sănătate şi pentru 

prosperitate. În plus, Jupiter în Taur şi cu aspecte bune arată că Şerban ştie să-şi 

folosească banii şi posesiunile materiale într-un mod care să-i aducă profit. Este 

un aspect bun pentru afaceri şi aduce câştiguri prin căsătorie şi parteneriate de 

afaceri, iar pe plan social, predispune către o căsătorie fericită, dar şi către 

indulgenţă cu sine însuşi. 

 

 Mercur, planeta care arată 

capacitatea de comunicare şi inteligenţa, 

este  tot în zodia Racului şi dă o memorie 

excelentă, sociabilitate şi dragoste pentru 

divertisment, pentru picnicuri şi reuniuni 

cu familia. Poziţia în zodie a lui Mercur 

denotă o îmbinare reuşită între logică şi 

intuiţie, spontaneitate, tact şi diplomaţie: 

omul care obţine ce vrea vorbind şi 

manipulând cu subtilitate. Există însă în apropiere de Mercur o stea fixă 

nefavorabilă Procyon care prezice succes în viaţa nativilor care o au puternic 

aspectată, dar şi reculuri neaşteptate. Procyon conjunct cu Mercur dă zăpăceală, 

pripeală şi tendinţa de a se arunca cu „capul înainte”, ceea ce la Şerban ar putea 

să pară foarte literal, mai ales că „înainte”, din nefericire, se găsea şi un copac. 

Venus într-o astrogramă arată ce iubeşte mai mult persoana, modul în care îşi 

manifestă sentimentele, care este atitudinea faţă de bani şi concepţia lui faţă de 

ce înseamnă frumos. Venus în Leu dă dorinţă de afirmare în public, înclinaţie 

către muzică sau/şi actorie(mulţi actori având o Venus puternică în acest semn), 

atracţie către/pentru sexul opus. Persoanele cu această poziţie au adesea o fire 

deschisă şi înclinată spre imprudenţe şi iubesc distracţiile, societatea şi au mulţi 

prieteni. Pasiunile şi prieteniile sunt de tip clasic şi predomină loialitatea(mai 

ales că pe lângă Venus este şi statornicul Saturn). 

 Tot în Leu se află şi Saturn, cel care pune probe, dificultăţi şi încercări 

grele şi face adesea să pierdem ceea ce am câştigat. Saturn în Leu caracterizează 

o persoană generoasă, dar temperamentală, îndrăzneaţă, chiar obraznică uneori, 

hotărâtă şi cu o mare nevoie de a i se recunoaşte valoarea. Deoarece în 

astrograma natală a lui Şerban, Saturn se află într-o zodie care nu îi este 

favorabilă şi mai are şi aspecte dificile, el poate sugera şi pericol de accidente. 

Chiar dacă nu ştim ora la care Şerban s-a născut şi de aceea nu putem preciza 

exact locul şi aspectele Lunii, oricare ar fi ora de naştere, Luna se află în Peşti. 

Dacă Soarele arată personalitatea, aşa cum este „pe dinafară” un individ, cum îl 

văd cei care îl cunosc, Luna simbolizează sufletul, instinctele, aşa cum este el 



„pe interior”. Luna în Peşti sugerează bunătate, înţelegere, atracţie către lux şi 

confort; senzualitate puternică; talente artistice, receptivitate la experienţele 

umane. Ea oferă un caracter caritabil şi compătimitor, dar şi dificultăţi în a 

vedea oamenii clar, abordându-i şi apreciindu-i adesea într-un mod naiv, 

copilăresc. O Lună prost aspectată aici aduce înclinaţie spre bârfă, „cârcoteală”, 

lăcomie(atenţie la greutate, căci apetitul este adesea de nestăvilit), indolenţă, 

opinii schimbătoare. Fiind în Peşti, ea s-ar putea găsi şi într-o opoziţie(aspect 

nefavorabil) cu Martele din Fecioară şi asta ar fi iarăşi un semn de accidente sau 

de operaţii. 

Cel mai evident element care arată riscul de rănire în zona capului este dat 

de Luna Neagră, un punct virtual folosit în astrologie şi care desemnează o 

karmă, ceva de neevitat, un loc sau un moment care presupune o conştientizare 

şi o depăşire de sine. Luna Neagră sau Lilith, cum i se mai spune, se află în 

Berbec şi cu aspecte negative cu 4 planete. Berbecul este semnul care 

guvernează capul, fruntea, ochii, maxilarul superior; creierul şi meningele. Luna 

Neagră în Berbec predispune spre o karmă de agresivitate, manifestată sau 

suportată, în funcţie de natura persoanei. Cum Şerban are 3 planete(Soarele, 

Luna, Mercur) din cele 5 planete persoanele, care caracterizează direct individul, 

în semne feminine şi „neagresive”, iar Martele în Fecioară dă cel mult o tendinţă 

spre critică, ele era mai predispus să fie element pasiv într-o asemenea karmă. 

Provocarea pericolului din partea lui a existat şi asta vine de la Venus şi Saturn 

în Leu(dorinţă de a se da în spectacol, de a face gesturi care să impresioneze). 

Luna Neagră în Berbec predispune spre accidente prin atracţia către sporturi 

extreme, prin manifestarea unui spirit de competiţie chiar dacă e vorba de o 

competiţie cu sine însuşi. 

Ziua accidentului a fost o zi norocoasă pentru Şerban Huidu, căci astrele 

au format câteva aspecte favorabile spre planetele lui natale şi asta a făcut ca 

lucrurile să nu fie cu mult mai rele. Jupiter, Marele Benefic, făcea un aspect 

extrem de favorabil – un trigon numit „de aur” – cu Soarele şi Mercurul lui. 

Acesta a fost un fel de scut astral. De asemenea, conjuncţia Soare-Pluton în 

Capricorn, care se forma la acel moment pe cer, făcea un alt trigon către Martele 

lui natal. Mercur era însă retrograd, în Săgetător, într-o zodie în care şi aşa nu se 

simte bine şi slăbea capacitatea de concentrare. Iată de ce, din cauza neatenţiei şi 

a incapacităţii de concentrare, ceea ce trebuia să fie o simplă căzătură pe pârtie 

s-a transformat într-un accident grav şi Şerban, schior cu experienţă, nu a reuşit 

să-şi coordoneze picioarele(Săgetător) cu ceea ce a cules prin simţuri(Luna în 

Fecioară), prin gândire şi concentrare(Mercur retrograd). 

Dar şi aşa Şerban este un Rac norocos! 
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