Prezentarea
conferintelor

Hărțile copiilor.
Minighid de interpretare
Profilul astrologic al copiilor este unul dintre cele mai puternice
instrumente pe care un părinte îl poate primi. În cadrul conferinței,
vom trece în revistă elementele-cheie ale acestui tip de analiză
astrologică. Vom vedea care sunt chestiunile cu adevărat
importante și care pot ajuta părintele să-și sprijine copilul. Mai
mult, răspundem la întrebarea: cum abordăm aspectele dificile și
le traducem într-un mod constructiv?

Dan Ciubotaru
Președinte (2008-2016) și membru de onoare al
AAR, redactor Astrele.ro, predă cursuri de
astrologie și tarot.
www.ascellaspica.ro; www.danc.ro
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Stăpânii triplicității de apă - o dilemă
cu rezolvare logică
După cum se știe, Dorotheus, Valens și urmașii lor afirmă că stăpânii triplicității
de apă sunt Venus în hartă diurnă și Marte în hartă nocturnă. Și că Luna
participă: o secondează pe Venus în hartă diurnă și este ”adjuncta” lui Marte în
hartă nocturnă. Ptolemeu face opinie separată. El consideră că Marte este
stăpânul triplicității de apă, atât în hartă diurnă, cât și nocturnă, secondat de
Venus în prima situație și de Lună, în a doua.
Dar... dacă există o a treia variantă?
Cine a studiat măcar un pic de astrologie elenistică este la curent cu faptul că la
baza oricărui concept astrologic există o logică. Totul este foarte rațional și bine
sistematizat. Lucrurile se leagă între ele într-o anume ordine. Există o logică și o
ordine în alocarea domiciliilor, în alocarea exaltărilor, în cea a bucuriilor
planetare. Și iată că există una și în alocarea trigonocratorilor (stăpânilor
triplicității).

Mihaela Dicu
Fondator și președinte de onoare al AAR, senior
editor Astrele.ro, autor și traducător de carte
astrologică, predă cursuri de astrologie, inginer.
www.facebook.com/mihaela.dicu
www.facebook.com/cursastrologie

Conferința prezintă această logică și modul în care ar putea să genereze o a treia
variantă în cazul triplicității de apă. Expunerea va fi însoțită de câteva hărți de
exemplu, care să confirme sau să ne infirme consistența celei de-a treia variante.
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La pas cu Soarele
O realizare este un accident care întâlnește o minte pregătită. În
astrologie, accidentul îl reprezintă tranzitele, iar mintea pregătită
(sau nu) este indicată de direcțiile simbolice. Una dintre acestea este
arcul solar. Subiectul conferinței este reactualizarea acestei metode și
modul în care eu o utilizez:
- pentru diverse predicții personale
- pentru predicții sezoniere, mundane (echinocții/solstiții)
- pentru corectarea orei de naștere.

Ion Hristescu
Vicepreședinte AAR (2012-2014), redactor
Astrele.ro, predă cursuri de astrologie, inginer.
https://www.facebook.com/vrajitoarea.electrica
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Cei trei magi periculoși - Osho,
Gurdjieff și Crowley
Pornind de la cartea lui M.T. Mistleberger, ”Cei trei magi periculoși”,
am fost foarte curioasă să aflu dacă și ce au în comun în hărțile lor
astrologice Alistair Crowley, Osho și Georges Gurdjieff, cei trei leaderi
spirituali care au exercitat o influență semnificativă asupra felului de
a gândi al multor adepți. Toți trei au avut vieți marcate de schimbări
spectaculoase, cunoscând atât gloria cât și obrobiul public. Dar oare
există un răspuns astrologic la identificarea factorului care le dădea
magnetismul și puterea de fascinație pe care au învățat, toți trei, să o
folosească extrem de bine? Da, există!

Teodora Muth
Vicepreședinte AAR (2018-prezent), redactor-șef
adjunct Astrele.ro, terapeut transpersonal.
www.teodoramuth.com
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Relațiile dintre semnele zodiacale
și casele terestre
Ne-am obișnuit să căutăm în hărți în primul rând planetele. ”A, sigur, ai
Jupiter în casa Y, ceea ce înseamnă că vei face acțiunea cutare și vei fi atras
de anumite locuri!”. Dar ce facem cu casele goale, în care nu găsim planete?
Sunt ele neinteresante sau neatractive? Ne rezumăm să analizăm doar
regenții lor?

Sorin Bratoveanu
Membru AAR, redactor Astrele.ro, autor de carte
astrologică, predă cursuri de astrologie, medic.
www.astrologie-medicala.ro

Vom încerca, în această conferință, să analizăm casele din perspectiva
suprapunerii lor, a fiecăreia în parte, peste unul sau mai multe semne
zodiacale. Astfel se ridică problema relațiilor dintre zodii și case, existând
aici o interferență, un mixaj de energii care se manifestă foarte concret în
viața persoanei a cărei hartă o analizăm. Putem astfel înțelege de ce
lucrurile funcționează într-un anumit mod, în viața fiecăruia, remarcând și
apariția unor aplicații practice în diverse ramuri astrologice (natală,
relațională, medicală etc.)
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Regele cavaler al Belgiei
Albert I al Belgiei, supranumit „Regele Cavaler“, a întruchipat
strălucitul exemplu al unei țări mici în conflagrația cunoscută ca
Primul Război Mondial.
Refuzul său de a lăsa trupele germane să tranziteze Belgia neutră, în
scopul de a ataca teritoriul francez, a permis ca Marea Britanie și
Franța să pregătească prima bătălie de pe Marna. A rezultat una
dintre cele mai spectaculoase și importante victorii ale Antantei în
faţa trupelor Puterilor Centrale.
Albert I a fost un curajos Berbec cu Ascendent în Fecioară, cu
ambiția, inițiativa și dorința de acțiune a unui semn cardinal, dublate
de rațiunea și prudența unui semn mercurian.

Corina Chira
Membră AAR, redactor Astrele.ro,
arhitect
www.facebook.com/corina.chira.96
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Temperamentul și cancerul
Temperamentul condiționează modalitatea prin care organismul reacționează la
provocările mediului exterior. Particularitățile temperamentale sunt înnăscute și
fundamentează personalitatea. Cele patru tipologii de bază - sangvin, coleric,
melancolic și flegmatic - au ca suport teoria celor patru umori fundamentale, care a
dominat gândirea medicală multe secole. Ea își găsește originile în Egiptul Antic și în
Mesopotamia, ulterior fiind aprofundată de Hipocrate și Galenus. Psihicul uman
condiționează apariția bolii și capacitatea de vindecare, iar cancerul este una dintre
afecțiunile care marchează cel mai profund existența umană. Implicarea
temperamentului ca factor de risc în apariția cancerului este dificil de stabilit și
controversată la ora actuală.

Răzvan Iacob
Membru AAR, redactor Astrele.ro,
medic primar, doctor în medicină, șef de lucrări la
catedra de Gastroenterologie a UMF "Carol Davila“
https://www.facebook.com/iacob.razvan.31

Astrologia ne pune la dispoziție instrumente pe baza cărora se poate stabili, pornind de
la o hartă natală, dominanta temperamentală a unui nativ. Dorian Gieseler Greenbaum,
în lucrarea “Temperament Astrology’s forgotten key”, propune un astfel de instrument
de stabilire a dominantelor temperamentale. Utilizând această metodă, cercetarea de
față a investigat particularitățile temperamentale la nativi cu cancer de pancreas pentru
care hărțile astrologice sunt disponibile public pe situl Astrodatabank, având Rodden
Rating AA sau A. Distribuția componentelor scorului de temperament al lui Greenbaum
a fost comparată cu distribuția lor într-un lot de hărți astrologice generate aleator,
utilizând softul de cercetare astrologică Jigsaw v2.5 (Astrolabe).
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Veronica Micle.
Studiu privind ora de naștere
Rectificarea orei de naștere este o tehnică folosită de astrologi din cele mai vechi
timpuri. Fără a cunoaște cât mai corect ora și minutul nașterii unei persoane, nu i
se poate alcătui harta natală. Cine, dintre noi, nu a încercat măcar o dată să
folosească Trutina lui Hermes, metoda Animodar sau alte tehnici astrologice,
pentru a obține o mai mare acuratețe a acestui moment fundamental? Dar dacă
nu cunoaștem nici măcar cu aproximație momentul nașterii, lucrurile devin
complicate și sunt necesare tehnici laborioase de analiză astrologică.
Atunci când convingerea profundă în validitatea astrologiei se conjugă cu dorința
de a cunoaște și de a înțelege viața unei persoane, în cazul acesta a unei
personalități destul de superficial înțelese astăzi, această muncă este făcută cu
pasiune și încredere în rezultatele obținute.

Valeria Grădinaru

Veronica Micle nu este doar Muza, inspiratoarea, iubita Poetului; harta ei natală
arată profilul unei femei chinuite, dornică de a-și găsi locul în lume, de a se
împlini și ca soție și mamă, în timp ce își manifesta talentele artistice. Aș spune,
ca o concluzie, că ea este o Anna Karenina a literaturii române...

Membră AAR și redactor Astrele.ro
www.facebook.com/profile.php?id=100009069808395
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Dominanta astrală și impactul asupra
subconștientului
Zodia-semnătură se manifestă ca un ”ADN astral” adânc implementat în
subconștientul nostru, care devine manifest ori de câte ori ne confruntăm cu o
situație de criză. Este o sursă de putere, de reîncărcare cu energie, o trăsătură de
bază a personalității noastre și se prezintă ca un prim filtru prin care trebuie să
regândim întreaga hartă.
În activitatea psihoterapeutică am constatat că tehnicile suportive și de echilibrare
funcționau cel mai bine dacă utilizau elementele specifice acestei zodii-semnătură.

Elena Angheloiu
Membră AAR și psihoterapeut
www.elenaangheloiu.com

De multe ori, ea nu corespunde zodiei natale, nici Ascendentului și nici nu este
populată de vreo planetă! În depistarea/calculul ei iau în considerare cele 10
planete principale, ASC și MC. Metoda presupune identificarea elementului
dominant și a calității dominante ca ulterior, prin contopirea acestora, să rezulte
zodia-semnătură.
În conferință voi prezenta maniera de calcul cât și modalități pentru depășirea
situațiilor de criză prin folosirea energiei acestei zodii.
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Jocul minții – Campionii șahului
“Șahul este o luptă a inteligenței, la care iau parte factori științifici,
artistici, psihologici și sportivi.” (Constantin Ștefaniu, “Șah de la A la Z”).
Jocul minții vine cu o serie de beneficii în viața celor care îl practică:
gândirea strategică, concentrarea atenției, antrenarea memoriei,
stimularea creativității, abilitatea de a prevedea pericole și oportunități
etc. Nu întâmplător, în ultimele două secole, aproape toate
personalitățile marcante ale științei, culturii și politicii mondiale au jucat
șah. Totuși, care sunt atributele astrologice de care dispun cei mai mari
jucători de șah din istorie, campionii? Au beneficiat de caracteristici
native sau succesul este rezultatul antrenamentelor?

Rodica Spînu
Membră AAR, redactor AstroText.ro,
colaborator Astrele.ro
www.astroperla.com

După o analiză a hărților celor mai mari maeștri ai șahului vom răspunde
la aceste întrebări. De asemenea, vom vedea cum se reflectă în harta
astrologică momentele de glorie ale campionului Garry Kasparov.
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