Astrologia stelelor zburatoare si patratele magice

Stelele zburatoare reprezinta un curent al astrologiei chineze (pe langa zodiacul chinezesc,
astrologia stelei purpurii, stalpii destinului, etc.), avand o mare eficienta divinatorie sau
predictiva (motiv pentru care constituie si un curent al artei geomantice a chinezilor numita
feng-shui).
Ce reprezinta aceste stele zburatoare ne explica sintetic specialistul Raymond Lo in
lucrarea "Feng-shui pentru avansati": "(...) originea stelelor zburatoare - constelatia Carul Mare
din partea de nord a cerului. Are forma unei linguri si se roteste pe masura schimbarii
anotimpurilor. Capatul manerului lingurii este indreptat in emisfera nordica spre nord in timpul
iernii, spre est primavara, spre sud vara si spre vest toamna. Constelatia a fost folosita in trecut
de navigatori. Ea are noua stele principale, care se potrivesc foarte bine cu cele noua stele
folosite de sistemul stelelor zburatoare. Stelele au si nume: lupul lacom, marea poarta, salariul,
literatura, puritatea, razboinicul, armata distrusa, ajutorul din stanga si ajutorul din dreapta.
Totusi, in feng-shui al stelelor zburatoare, cifrele 1 - 9 sunt folosite pentru comoditate."

In traditia chineza exista niste scheme numerice legendare, numite "lo shu" si "ho to". Acestea
constau in niste misterioase aranjamente de puncte. Conform legendei, diagrama Lo Shu a fost
gasita pe carapacea unei broaste testoase uriase (aceasta a iesit din apele raului Lo, situat in
centrul Chinei, in urma cu aproximativ 6000 de ani). Schemele geometrice respective au fost
traduse in simboluri matematice, rezultand noua patrate asamblate intr-o grila de 3x3 (acest
model arata miscarea stelelor zburatoare in timp si spatiu, constituind baza unei ramuri a
sistemului feng-shui).
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Examinand atent aceasta grila, in care sunt distribuite cifrele ce simbolizeaza cele 9 stele
zburatoare, descoperim ca nu este altceva decat ceea ce se numeste in ezoterismul occidental
Patratul Magic al lui Saturn. Caracterul magic al acestui patrat al lui Saturn/Chronos il reprezinta
suma invariabila de 15, care se obtine prin insumarea cifrelor de pe oricare linie orizontala,
verticala sau diagonala. Chinezii au aplicat aceasta proprietate in organizarea militara (pe
oricare linie a unui astfel de detasament se aflau intotdeauna 15 luptatori). Toate traditiile
spirituale veritabile au puncte importante de convergenta, desi aparent sunt cvasicomplet
diferite, dar numai in corpus-urile lor ezoterice (chiar daca vorbim despre crestinism, islamism,
iudaism, taoism sau hinduism). De aceea nu ne surprinde faptul ca patratul magic al lui Saturn
(planeta timpului) din ezoterismul occidental reprezinta tocmai grila de baza, Lo Shu, in
astrologia chineza a stelelor zburatoare, care surprinde tocmai modificarea in timp a energiilor
in mediul ambiant.
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Subiectul patratelor magice este prezent, in mod explicit sau implicit, la mai multi ocultisti
occidentali din perioada renascentista: Heinrich Cornelius Agrippa, Marsilio Ficino, Pico della
Mirandola, ba chiar si pictorul german Albrecht Durer (dupa cum vedem in unul din tablourile
sale), etc. Patratul Magic al lui Saturn este cel mai mic dintre patratele magice planetare.

Astfel:
-Patratul Magic al lui Saturn este o grila de 3x3 cifre (suma oricarei linii este 15, iar suma
tuturor cifrelor este 45)
-Patratul Magic al lui Jupiter este o grila de 4x4 numere (suma oricarei linii este 34, iar suma
tuturor numerelor este 136)
-Patratul Magic al lui Marte este o grila de 5x5 numere (suma oricarei linii este 65, iar suma
tuturor numerelor este 325)
-Patratul Magic al Soarelui este o grila de 6x6 numere (suma oricarei linii este 111, iar suma
tuturor numerelor este 666)
-Patratul Magic al lui Venus este o grila de 7x7 numere (suma oricarei linii este 175, iar suma
tuituror numerelor este 1225)
-Patratul Magic al lui Mercur este o grila de 8x8 numere (suma oricarei linii este 260, iar suma
tutror numerelor este 2080)
-Patratul Magic al Lunii este o grila de 9x9 numere (suma oricarei linii este 369, iar suma
tuturor numerelor este 3321)

Sigur, fiecare astfel de patrat este corelat cu multiple semnificatii de ordin numerologic, magic,
astrologic, kabbalistic (fiind prezente in toate traditiile oculte ale lumii), pe care unii dintre
ocultistii amintiti le-au detaliat. Daca ne referim doar la Patratul lui Saturn, este evidenta
conexiunea dintre planeta timpului si miscarea stelelor zburatoare in succesiunea multiplelor
cuante temporale (ore, zile, luni, ani, epoci, etc.).

Celor 8 celule de pe marginea grilei Lo Shu (patratul lui Saturn) le corespund cele 8 trigrame din
traditia taoista, cifra 5 neavand conexiune cu trigramele. Suma de 15 ce deriva de pe orice linie
a patratului saturnian ne trimite la Arcana 15 din Tarot, numita Pazitorul Pragului; ori se stie ca
Saturn este limita planetelor individuale, a sistemului solar si astrologic traditional, deci un prag,
o demarcatie (dincolo de Saturn se afla planetele transpersonale, transsaturniene: Uranus,
Neptun si Pluton). Insumand cele doua cifre ale numarului 15 obtinem 6, care este suma a trei
cifre consecutive: 1+2+3 = 6. Realizand suma cifrelor numarului 45 (asociat Patratului lui
Saturn) obtinem 9, ori Arcana 9 din Tarot (Pustnicul) are o evidenta semnificatie ascetica,
saturniana. 15 si 45 sunt numere triangulare.
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Anumite semnificatii spirituale se pot desprinde din schema ce rezulta prin unirea punctelor
centrale ale celor noua celule, in ordine crescatoare. Traseul ce rezulta indica exact ordinea de
succesiune a stelelor zburatoare in grila Lo Shu (centru - NV - V - NE - N - S - SV - E - NE).
In concluzie, exista un fir rosu ezoteric sau spiritual ce transcende limitele diverselor traditii
nationale sau zonale (religioase, metafizice, spirituale), confirmand dictonul "inteleptii au o lume
a lor".
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