Despre Luna Nouă din 19 februarie 2015 şi semnificaţiile sale

După cum cum ştiu toţi astrologii, la echinocţiul de primăvară, când Soarele intră în semnul
Berbecului, începe noul an astrologic. Acesta reprezintă debutul noului an dintr-o perspectivă
solară. Totuşi, pe lângă ciclul solar, există şi un ciclu lunar, care are semnificaţiile sale. Practic,
la ultima Luna Nouă dinaintea echinocţiului de primăvară începe noul an lunar, sau altfel spus,
noul ciclu lunar al anului calendaristic în curs.

Acest moment-cheie al ciclului lunar anual este celebrat de două tradiţii spirituale şi astrologice,
totodată: cea chineză şi cea indiană. La chinezi la această dată începe anul nou în calendarul
lunar (confundat de unele persoane cu anul nou solar chinezesc, care începe mereu pe 4
februarie). La indieni, la această dată se sărbătoreşte Mahasivaratri (sau Marea Noapte a lui
Shiva, în sistemul spiritual care îl venerează pe Shiva ca zeitate supremă). În acest an, noaptea
Marii Luni Noi este situată între 18 şi 19 februarie (dar indienii serbează Mahasivaratri cu
noapte mai înainte, din motive tehnice astrologice).

Există, bineînţeles, o diferenţă între ciclul solar anual şi ciclul lunar anual. Ciclul solar se referă
la partea exterioară, conştientă, luminoasă, la emisfera masculină a creierului, la partea
masculină a sufletului. Ciclul lunar semnifică evoluţia, sub influenţă astrală, a tot ce este feminin
(emoţii, subconştient, partea feminină a sufletului, relaţia cu masele, publicul, clientela, etc.).
Ciclul solar (care are un moment-cheie la echinocţiul de primăvară) se situează pe nivelul astral
de vibraţie, ciclul lunar (care are un moment de hiatus de Mahasivaratri) se situează pe nivelul
eteric de vibraţie.

Momentul conjuncţiei perfecte Soare-Lună se situează pe data de 19 februarie, la ora 1:48 (oră
locală), iar astrograma a fost trasată pentru coordonatele Bucureştiului (pentru a descoperi
unele semnificaţii legate de ţara noastră). Observăm conjuncţia Soare-Lună dispusă exact pe
cuspida Peştilor (la 00gr. Peşti). Este, în mod evident, un moment de hiatus, chiar un dublu
hiatus (sau moment de discontinuitate energetică, în ciclul spaţio-temporal): începe un nou ciclu
lunar, iar Soarele şi Luna trec, simultan, pragul (o altă discontinuitate) dintre Vărsător şi Peşti. În
toate aceste momente de discontinuitate (cum sunt şi solstiţiile şi echinocţiile) se activează
puternic elementul eter (sau al cincilea element, quintesenţa), cu care nu se operează curent în
astrologia europeană. Momentele acestea de discontinuitate, pline de eter, sunt porţi către alte
dimensiuni, superioare celor cu care operăm în mod curent (dimensiunea fizică, în care trăim, şi
dimensiunea astrală, în care operăm mental, prin intermediul astrologiei).

În acest context deosebit, remarcăm Soarele, Luna, pe Neptun şi Chiron din Peşti plasate toate
în casa a III-a. Am putea vorbi despre o influenţă puternică, în acest an, a mass-media asupra
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mentalului colectiv, la o primă vedere, despre o focalizare intensă asupra aspectelor
comerciale, educative, de comunicare şi transport. Totuşi, pentru că există aici această poartă
spre planuri spirituale elevate, putem vorbi şi despre o revărsare de Graţie Divină (Neptun)
asupra mentalului colectiv, în direcţia trezirii din somnul materialismului cotidian, şi al
conştientizării propriei meniri, şi a transformărilor care se produc la nivel planetar (în contextul
ascensiunii globale care a început la 21.12.2012).

De fapt vorbim aici despre o triplă conjuncţie Soare – Lună – Neptun, care poate genera, în
perioada următoare, preocupări mistice şi spirituale mai intense, pelerinaje la locuri impregnate
de sfinţenie, din ţară sau din străinătate, anumite trăiri speciale (parapsihice), sau trezirea unor
abilităţi speciale (telepatie, empatie, clarvedere, etc.). Unii pot simţi doar o fervoare religioasă
mai intensă. Asteroidul Chiron, plasat la mică distanţă de Neptun, poate induce tendinţa la
căutări spirituale non-conformiste.

Saturn se află într-o conjuncţie strânsă cu Ascendentul temei astrale, indicând un moment
temporal foarte important, care va avea o semnificaţie profundă în structurarea următoarelor
secvenţe de timp. Acest Saturn cuadratează tripla conjuncţie din Peşti, ceea ce ne arată că
preocupările spirituale mai sus amintite nu vor fi împărtăşite de toată lumea, şi, în decursul
acestui an, se va menţine o sciziune sau o neînţelegere între reprezentanţii spiritualităţii oficiale
(Saturn în Săgetător) şi căutătorii ezoterici de lumină şi adevăr (Soare, Luna, Neptun). În plus,
poate apare oun conflict sau o schismă vizibilă sau tacită între cei focalizaţi pe aspecte concrete
ale vieţii (carieră, politică, realizări materiale), pe de o parte, şi cei care şi-au găsit o busolă
interioară, spirituală, şi deja parcurg propriul drum evolutiv.

Pluton din Capricorn continuă transformarea progresivă a dimensiunii fizice în care trăim
(procesul de ascensiune planetară, aflat în derulare), Jupiter în decanul de Săgetător din Leu
stimulează o amplificare a puterii de înţelegere a valorilor şi noţiunilor spirituale, Uranus din
Berbec deschide noi drumuri, uimitoare, extraordinare pentru căutătorii sinceri, iar Mercur din
Vărsător permite deschiderea minţii spre valori noi, revoluţionare, spre o gândire care sparge
şabloanele şi conservatorismul.

Totuşi, în ciuda distribuţiei planetare, cea mai semnificativă concentrare se află în semnul
Peştilor. În acest semn zodiacal se află, pe lângă luminariile, Neptun şi Chiron, şi Venus, şi
Marte (ultimele două pe finalul zodiei). Marte plasat pe ultimul grad zodiacal (anaretic) indică
efortul de depăşire a schemelor vechi, masochiste, epuizate şi absconse de acţiune, în vederea
unei înnoiri tot mai aşteptate. Evident, elementul apă şi semnul Peştilor sunt dominante în
această hartă, ceea ce indică un an al mobilităţii, al credinţei (şi încrederii) religioase sau
spirituale, un an al trărilor afective profunde şi experimentărilor parapsihice neaşteptate.
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Iată deci nişte perspective asupra anului 2015, din perspectiva ciclului lunar.
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