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Demnitățile esențiale
Puteri ascunse și resurse secrete
Cât de bine îți cunoști planetele din harta natală? În Astrologie, fenomenele caută calea Naturii, care nu
este altceva decât dispoziția naturală și curgerea din spatele tuturor lucrurilor, adesea exprimată drept
calea minimei rezistențe. Acestea fiind spuse, știm cu toții că drumul drept, cel mai scurt, către un
obiectiv NU e întotdeauna și cel mai bun drum. Ba chiar alegerea sa ar putea reprezenta o greșeală sau o
eroare fatală. Aici intervine capacitatea umană de înțelegere, iar prin utilizarea astrologiei și a liberului
nostru arbitru încercăm să reglăm situațiile, să facem cea mai bună alegere și să îmbunătățim calitatea
rezultatului.
La evaluarea unei hărți astrologice, cea mai puternică opțiune indicată de planete funcționează
întotdeauna. Asta înseamnă că cel mai adesea există o „cea mai bună cale”, în pofida prezenței unor
elemente de vulnerabilitate sau a unor încercări. Asta se datorează faptului că planetele se sprijină pe o
selecție diversă de resurse, pe care astrologic le numim demnități esențiale sau accidentale.

ANDREW BEVAN, Norvegia
QHP, DMS Astrol.
Membru de onoare al AAR
Special Guest Editor Astrele
Website:
www.bevan.no
www.astronor.com
Facebook:
www.facebook.com/andrew.bevan.904

În prezentările și articolele anterioare am lucrat cu sistemul „Age Point” și cu tabelul planetar al
demnităților esențiale. În prezentarea pe care o voi face cu această ocazie ne vom întoarce la tabelul
demnităților esențiale a căror înțelegere, deși prezintă anumite dificultăți, este foarte importantă.
Înțelegerea mea personală asupra materialului s-a dezvoltat de-a lungul anilor, astfel încât cred că poate
fi făcută o expunere într-un mod mai precis, informativ și mai ușor de înțeles.
Vreau să mergem însă mai departe și să analizăm, de asemenea, termenele beneficelor și maleficelor. Și
vreau să vorbesc despre acele relații pe care o planetă le poate forma cu un semn, fie împărtășind
aceleași puteri cu semnul, fie fiind într-o prietenie reciprocă cu stăpânul semnului.
Vor exista exemple de hărți - dar și, mai important, timp pentru întrebări și răspunsuri!
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Planete neaspectate
O planetă neaspectată (care nu este în orbul standard) este o situație particulară pe care o
putem întâlni analizând o hartă. Potențialul acesteia – în special când vorbim despre o
planetă personală – se exprimă brusc, neașteptat, cu intensitate. Interesant este că aceste
manifestări îi iau prin surprindere mai mult pe cei din preajma nativului decât pe acesta.
Nativul trăiește latent, subconștient poate, aceste energii, dar în mod cert este familiarizat
cu ele, și le asumă.
Funcție de ceea ce restul hărții oferă, evident raportat și la datele sociale și istorice pe care
nu le vom regăsi în horoscop, vom discuta despre configurații aflate în hărțile astrale ale
unor regine (cărora, la naștere, nu le dădea nimeni vreo șansă de a domni), în hărțile unor
artiști prea puțin recunoscuți în timpul vieții lor, dar și în hărțile unor personaje ale căror
acțiuni au șocat publicul sau au generat drame...

VALERIA GRĂDINARU, Pitești
Membră AAR și redactor Astrele
Facebook:
www.facebook.com/profile.php?id=10
0009069808395
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Hormonii fericirii și astrologia
Vom discuta despre o serie de neuromediatori sau neurotransmiţători, care au anumite
efecte psihice euforizante, fiind secretaţi de diverse structuri nervoase din corpul uman. Din
acest motiv au fost denumiţi „hormonii fericirii” (prin contrapunere faţă de hormonii de
stres: adrenalina etc.).
Aceşti neuromediatori euforizanţi sunt stimulaţi de anumite tipuri de comportamente, ceea
ce a permis o conexiune directă cu astrologia (case, planete etc.)

Vom exemplifica pe câteva teme natale.

SORIN BRATOVEANU, Galați
Membru AAR, redactor Astrele,
medic, autor de carte astrologică
Website:
www.astrologie-medicala.ro
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Plecarea în străinătate
Părăsirea locurilor natale este un eveniment important în evoluția ulterioară a unui individ,
mai ales atunci când este benevolă. În această expunere vom afla care sunt predispozițiile
natale ale acestor nativi și când se activează ele. Vom analiza câteva hărți ale unor persoane
care au părăsit țara de origine pentru a se stabili în altă parte, și le vom completa cu harta
revoluției solare și profecția Ascendentului.

IOANA ISPAS, București
Vicepreședinte AAR, redactor
Astrele și coordonator al
Cercului Phoenix
Website:
www.ioanaispas.ro
www.fascinatiatarotului.wordpress.com
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În căutarea profesiei potrivite
A fi sau a nu fi în casa a VI-a
A ne focusa pe planeta din casa a VI-a pentru a îndruma nativul pe o cale profesională s-ar
putea dovedi o mișcare nechibzuită. Șansele de a-l pune pe o pistă greșită, care să-i aducă
nefericire, sunt mari. Dar poate avem noroc și nimerim în casa a VI-a peste o planetă care,
fără știrea noastră, este un semnificator vocațional viabil. Haideți să nu ne bazăm pe noroc!
Cu această conferință, îmi propun să punctez câteva idei generale despre semnificatorii
profesiei și să vin cu detalii tehnice despre planeta din casa a VI-a. Sunt departe de a vă oferi
formula magică prin care o astfel de planetă devine funcțională în câmpul muncii, dar vă
invit cu drag la dezbatere și, pe termen lung, la cercetare astrologică.

DIANA SPINEAN, Simeria
Președinte AAR, redactor-șef
Astrele, colaborator AstroText
Website: www.universuldianei.ro
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Marii ocultiști ai istoriei,
care au folosit carțile de tarot
Prezența ocultismului în lume a fost acceptată de unii filozofi și, totodată, a fost ignorată sau
respinsă de alți oameni de știință. Cărțile de tarot au fost prezentate oamenilor de rând
anume de acei mari cercetători ai științelor ezoterice (astrologie, alchimie, numerologie,
magie), prin prisma cunoașterii despre existența unor forțe ascunse și necunoscute ale
universului, prezente în orice formă de viață pe pământ și, în special, în viața oamenilor.
Analiza hărților natale ale acestor personalități m-au făcut să înțeleg ce „forță supremă” i-a
împins către studiul acestui domeniu destul de controversat și i-a făcut să aducă în fața
oamenilor știința și arta ocultismului prin cărțile palpabile ale tarotului.

RODICA SPÎNU, Otopeni
Membră AAR, colaborator
AstroText
Facebook: AstroPerla

În aceasta prezentare voi vorbi succint despre: Antoine Court de Gébelin – primul care a
scris despre cărțile de tarot, Éliphas Lévi, MacGregor Mathers, Papus, Arthur Edward Waite,
Aleister Crowly, Karl Gustav Jung și Mme Lenormand.
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Mercur Retrograd - reprogramarea subconștientului
Mintea noastră subconștientă este mult mai puternică și mai prezentă în viața noastră decât
mintea conștientă. Una dintre funcțiile vitale ale minții subconștiente este respirația, iar
respirația este guvernată de Mercur.
Deși ar părea că fazele Lunii sunt cele care influențează cel mai puternic latura noastră
subconștientă, dacă vom analiza mai în detaliu putem avea surpriza să constatăm că Mercur
Retrograd ne oglindește subconștientul. Abia în faza lui retrogradă putem observa toate
punctele vulnerabile ale pattern-urilor noastre mentale. Două momente excepționale de
conștientizare a acestor șabloane ar fi Luna nouă și Luna plină trăite pe un Mercur
Retrograd!

ELENA ANGHELOIU, Galați
Membră AAR, psiholog, astrolog
invitat permanent la Realitatea TV
Website: www.elenaangheloiu.com

Resetarea minții noastre se poate face prin activarea lui Mercur din harta natală pe tranzitul
său retrograd. Fiecare poziție în Casă și Zodie a lui Mercur natal, polarizat de Mercur
retrograd, e o nouă șansă de a dori și de a aplica această schimbare excepțională care va
transforma atât plasticitatea creierului cât și modul în care formăm relații și conectăm la
realitatea înconjurătoare.
Depășirea emoțiilor, depresiei, viciilor, mâniei, fobiilor și chiar a unor boli neurologice devin
posibile pe Mercur retrograd.
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Retrogradări și regresii - o încercare de a construi o
punte între astrologie și psihoterapie
Analizele retrogradărilor planetelor, fie că vorbim de hărți natale, fie că vorbim de tranzite,
am observat că generează foarte multe anxietăți în rândul persoanelor care folosesc
astrologia ca o cale de ghidare personală. Într-o ședință cu o astfel de persoană, aceasta mia mărturisit că o înspăimântă ideea că Saturn va fi din nou retrograd și că urmează și o
perioadă cu Mercur retrograd, am avut o reacție care m-a surprins și pe mine. I-am spus să
privească retrogradările ca pe niște întoarceri emoționale în timp, să facă un efort să își
amintească ce a făcut, ce a gândit și ce a simțit într-un anumit interval. La finalul ședinței,
reflectând la ce vorbisem, în mintea mea au început să se construiască legăturile imaginare
dintre retrogradările planetelor și mecanismele psihice cunoscute ca regresii, mecanisme
care protejează structura Eului de situațiile traumatizante din prezent.

ANDREEA TALMAZAN, București
Simpatizant AAR, colaborator Astrele
și AstroText, psiholog și
psihoterapeut psihanalitic
Website: www.andreeatalmazan.ro

Prezentarea va cuprinde elemente de teorie psihanalitică, studiu de caz, precum și câteva
îndrumări de abordare pentru astrologii practicanți și îndrumări de raportare la aceste
informații pentru cititorii de astrologie.

➢ Sâmbătă, 23 octombrie 2021, ora 15:45

Casa a XII-a și valențele sale
Denumită de vechii greci Kakos Daimon (Spiritul rău) și de astrologii medievali Domus
Captivitatis (Casa captivității), casa a XII-a este asociată cu crizele, sacrificiile, dușmanii
ascunși, cu situațiile care implică umanitarism și compasiune precum și cu creșterea
spirituală.
Studiile recente ale astrologului Maurice Fernandez și ale statisticianului și psihologului
Michel Gauquelin arată și o altă semnificație a casei a XII-a, respectiv cea legată de alegerea
vocației sau a carierei.

CĂTĂLINA MĂRĂCINEANU,
București. Membră AAR,
colaborator Astrele
Website: www.astrojuno.blogspot.com

Analizând hărțile unor artiști, politicieni și angajați ai serviciilor secrete cu o casă a XII-a
importantă, vom vedea impactul pe care aceștia l-au avut în conștiința colectivă și cum
putem beneficia de puterea planetelor din casa a XII-a.
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Tema morții în astrologie
Din punct de vedere etic și moral, a face previziuni legate de momentul morții unui nativ ar
fi ceva de evitat. Dar acest lucru nu înseamnă că noi, ca astrologi, nu putem aborda și studia
acest subiect.

De ce să studiem tema morții? În primul rând pentru că moartea este singurul lucru cert din
viața noastră. În al doilea rând, pentru că ne influențează permanent viața.
Pierderea cuiva drag, frica de moarte, tendința suicidală - sunt teme pe care le întâlnim în
practica noastră astrologică. Te invit să abordăm tema morții în astrologie, în harta natală.

DAN CIUBOTARU, Sibiu
Președinte AAR (2008-2016),
membru de onoare al AAR și
redactor Astrele

Website:
www.ascellaspica.ro
www.danc.ro
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De ce unii se tem de întuneric?
Depresii, anxietăți și fobii
Încep prin a defini cele trei probleme psihice și a traduce definiția lor în termeni astrologici planete și case implicate, relații între acestea. Descriu climatul astral general al ultimilor ani,
așa cum îl știm, deoarece acesta este fundalul de care nu putem face abstracție, pe el
derulându-se viețile fiecăruia dintre noi. Acest spațiu cosmic comun în care trăim are un
cuvânt de spus și atunci când vine vorba de numărul în continuă creștere al celor ce suferă
de cel puțin una dintre afecțiunile enumerate.
Voi prezenta trei sau patru exemple ilustrative, atingând și ideea că anumite anxietăți sau
fobii, ca să nu spun de tendința spre depresie, sunt adeseori moștenite, dacă persoana din
familie în harta căreia au apărut pentru prima dată indicatorii lor astrologici nu a făcut niciun
demers spre a rezolva problema.

TEODORA MUTH, Oradea
Vicepreședinte AAR, redactor-șef
adjunct Astrele, terapeut
transpersonal
Website: www.teodoramuth.com
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Planetele ca semnificatori naturali. Utilizare
Fiecare dintre cele șapte planete tradiționale se aseamănă cu a șaptea parte din obiectele și
ființele de pe pământ. Aceasta înseamnă că ele semnifică, în mod natural, fără să fie
integrate într-o anumită hartă, diferite lucruri din mediul nostru înconjurător. La nivel
simbolic, ne aflăm mereu între planete, chiar și atunci când suntem foarte “cu picioarele pe
pământ”. Cunoașterea acestor asocieri între planete și ființe, obiecte, concepte, este utilă
atât pentru pratica astrologiei, cât și pentru gândirea astrologică. Se pot citi diverse
informații în hărțile natale, în hărțile orare, se pot fabrica părți arabe, se pot citi știri în
tranzitele zilei sau se pot vedea efecte asupra sănătății în aceleași tranzite. În anumite
ramuri, cunoașterea semnificațiilor naturale este chiar esențială, fără ea nefiind posibile
aplicațiile practice - cum ar fi în cadrul magiei astrologice.

MALVINA IVANCIU, Brăila
Simpatizant AAR, redactor Astrele,
colaborator AstroText
Website: www.astromalvina.com

Prezentarea pe care o voi susține se concentreaza mai mult pe aplicații practice, adică pe
analiza unor hărți foarte diferite între ele, pentru a vedea la ce ne folosește să cunoaștem
semnificația naturală a planetelor.
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Soare și Saturn în aspect strâns
Soarele scoate în evidență propria sa natură, personalitatea, potențialul, voința, dorința de a
străluci, de a se exprima și realiza. Saturn îl ajută dându-i moderație, tenacitate și strategie.
Saturn are tendința să se autocenzureze, să-și blocheze fantezia și sentimentele. Soarele îi
dă curajul și puterea necesară să depășească aceste obstacole.

Contactele cu Soarele și Saturn dau foarte multă dorință de afirmare și cei înarmați cu un
bun echilibru interior, hărnicie, metodă şi determinare pot performa într-un chip strălucit.
În conferință, vom analiza hărțile unor astfel de oameni.

CORINA CHIRA, București
Membră AAR și redactor Astrele
Facebook:
www.facebook.com/corina.chira.96
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Planetele problematice - cum le abordăm
Parcurgând un text vechi de astrologie, nu ai cum să nu sesizezi două lucruri: abordarea de
tip sentință a unei anumite configurații și lipsa totală de idei în ceea ce privește soluțiile de
ieșire din impas. Avem problema descrisă foarte bine, dar soluții nu există.
O Venus ce anunță o căsnicie tristă sau divorțuri catastrofale este lăsată să plutească
nonșalant într-o descriere ce pare că are cap, dar a omis finalul filmului.
Acum, timpul a trecut, omenirea a evoluat și noul Homo Sapiens Sapiens are nevoie de
soluții. Și a început să creadă cu tărie în dezvoltare, sens și posibilitate.
Prezentarea mea vrea să împace și capra și varza, grecul vechi și românul nou, planeta cea
proastă și omul doritor de altceva.

ION HRISTESCU, Finlanda
Vicepreședinte AAR (2012-2014) și
redactor Astrele
Website: www.vrajitoareaelectrica.ro

Scoaterea din tiparele vechi a planetei Cenușăreasă o vom aborda astfel: vom povesti ce
este aceea o ”planetă problematică”, cum este ea descrisă de antici dar și de moderni
(abordarea pasivă) și care sunt pașii, în practică, de a ne antrena, evolua și, de ce nu, a ne
merge bine.
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Cum aflăm Ascendentul – Animodar
Știm cu toții cât de sensibilă este identificarea corectă a Ascendentului. Mulți dintre noi nu
cunoaștem cu exactitate ora de naștere și acest aspect poate produce confuzie. În literatura
de specialitate există metode diverse de identificare a Ascendentului și le găsim sub
denumirea de ”metode de rectificare” sau de ”corecție” a hărții natale. Deseori aceste
metode par complicate, uneori oferă un rezultat care produce și mai multă confuzie.
Având în vedere aceste lucruri, și faptul că metodele de rectificare au asociate foarte multe
etichete, vom analiza progresiv ce mecanisme de corecție avem la dispoziție, modul de
lucru, limitele și validitatea rezultatelor.

ALEXANDRU PĂUNESCU, București
Membru AAR, coordonator al
Cercului Phoenix, colaborator
Astrele

Website: www.astropsi.ro

Prima metodă pe care o voi prezenta este Animodar, din punctul meu de vedere una dintre
cele mai facile modalități de a începe exercițiul rectificării. Haideți să vedem cum aflăm
Ascendentul folosind Animodar.
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Despre povestiri de dragoste cu final tragic
și autorii lor
Orfeu și Euridice, Tristan și Isolda, Cleopatra și Marc Antoniu, Shah Jahan și Mumtaz Mahal
sunt câteva povești de dragoste desprinse din mitologie sau din istorie, care au avut un final
tragic. Astfel de povești au prins contur și în imaginația, iar mai apoi sub pana unor scriitori,
care au reușit să le redea atât de măiestrit intensitatea și dramatismul, încât au devenit
celebre, impresionând generații de cititori.
Dar ce fel de autori scriu astfel de povestiri? Cum arată harta lor natală? Le scriu doar din
imaginație, sau au trăit ceva asemănător în viața reală? În conferința mea, voi încerca să
aduc în atenția iubitorilor de astrologie câteva astfel de cazuri.

MIHAELA DICU, Craiova
Membru fondator și președinte de
onoare al AAR, senior editor Astrele,
autor de carte astrologică
Facebook:
www.facebook.com/mihaela.dicu
www.facebook.com/consultatiiastrologice
www.facebook.com/cursastrologie
www.facebook.com/astrologiarelationala
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Cine va fi următorul James Bond?
Ian Fleming a creat un personaj care ne fascinează și astăzi. Generații după generațiii au citit
romanele lui și au urmărit ecranizările francizei James Bond. Atunci când te gândești la
James Bond, agentul 007, sigur ai în vedere unele caracteristici astrologice pe care acesta ar
trebui să le aibă, conform manualului.
Spion, agent secret, om de acțiune, violent, cuceritor, dar și un coleg devotat. De-a lungul
timpului, au existat câțiva actori care au interpretat, cu mai mult sau mai puțin succes, acest
rol. Curiozitatea m-a împins să studiez astrogramele acestora. Mai ales că filmul “No time to
die”, lansat recent, este ultimul cu Daniel Craig ca protagonist. Iar în media au fost lansate
tot felul de nume pentru viitorul Bond. Casele de pariuri au deja cote în acest sens.

DANIELA SIMULESCU, București
Membră AAR și redactor-șef
AstroSens
Website:
www.astrosens.ro
www.astrologpersonal.ro

Și am zis că poate îmi dau seama care dintre propuneri are cele mai mari șanse. Dar, de fapt,
am aflat că altceva contează! Nu doar asemănările din astrogramele actorilor. Te invit să
descoperim împreună care este cheia succesului în alegerea noului Bond! James Bond!
*Bonus! Vom afla și ce aspecte trebuie să aibă și următoarea Bond Girl!

www.aar.org.ro

