Luna Plină din 25 decembrie 2015 – semnificaţii

În prima zi de Crăciun, adică pe data de 25 decembrie 2015, la ora 7:11 dimineaţa, se produce
maximul momentului de Lună Plină. După cum se ştie, acest moment marchează jumătatea
ciclului lunar (care începe la Luna Nouă) şi intrarea Lunii în perioada de scădere. Pentru
coordonatele Bucureştiului, pe această dată am trasat o astrogramă a evenimentului astral.

Remarcăm deci o hartă cu Soare în Capricorn şi Ascendent în Săgetător. De obicei, momentele
de Lună Plină sunt privite ca nişte perioade nefaste, periculoase, marcate de diverse perturbări
sau anomalii. Vorbim despre un moment în care Soarele şi Luna realizează un aspect tensionat
(opoziţie), Luna se află la un maxim al manifestării sale (în mod evident, mai ales că este
poziţionată în domiciliu – în Rac), iar Soarele este relativ debilitat (fiind plasat în peregrinaj – în
Capricorn). În aceste condiţii, energia solară (reprezentând latura masculină, conştientă,
raţională) nu mai controlează (decât într-o proporţie redusă) energia lunară (latura feminină –
emoţii, subconştient, afecte, etc.), încât apar diverse situaţii dificile: comportamente iraţionale,
decompensări ale bolilor psihice, dezechilibre emoţionale, conflicte între persoane de sex opus,
tulburări ale somnului, etc.

Specificitatea acestei Luni Pline este dată de de Ascendentul în Săgetător, de poziţionarea
Nodurilor lunare şi a Mijlocului Cerului. Ascendentul se află în decanul de Berbec din Săgetător,
semnificând premisele pentru un început a „ceva”, care demarează în acel moment, dar şi o
orientare către o atitudine spirituală, de înţelegere profundă, abordare metafizică, chiar
contemplaţia (dacă ne gândim la o octavă elevată a acestei zodii). Guvernatorul Ascendentului,
Jupiter, se află în casa a IX-a, conjunct cu Nodul Nord, ceea ce accentuează semnificaţia
spirituală a momentului. În acelaşi timp, cuadratura Jupiter – Ascendent vorbeşte, ca şi alte
elemente din hartă, de un moment de discontinuitate (care oferă ocazia de a accede la planuri
mai înalte, de a primi anumite vibraţii elevate în aură), care trebuie să fie abordat cu
discernământ şi pragmatism.

Poziţia Mijlocului Cerului („antena spiritualităţii”) ne indică modul în care se va resimţi Luna
Plină de către marele public. Este un MC în Balanţă, dar încadrat de Marte şi Luna neagră,
ceea ce ne conduce spre ideea unor posibile conflicte (chiar şi în plan politic), tensiuni psihice,
accidente, incendii (eventual explozii, Lilith şi Marte fiind conjuncte în semn de aer). Uranus din
casa a III-a arată că presa (şi mai ales televiziunile) va fi pregătită să relateze orice evenimente
nefaste.

Dacă ne raportăm la semnificaţii mai înalte ale MC, există aici o aspiraţie către echilibru,
armonie, iubire, comunicare (mai ales cu ocazia acestei sărbători religioase speciale – Naşterea
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Mântuitorului), dar care se poate manifesta destul de dificil, din cauza unei anumite agresivităţi.

Planetele de pe axa Capricorn – Rac (Soare, Luna, Mercur, Pluton) sunt interceptate, datorită
interceptării acestei axe zodiacale, ceea ce le face să fie oarecum „suspendate în eter”. Sigur,
cele 3 planete din casa I ne pot indica grupuri de colindători, destul de active în astfel de zile.
Saturn în casa a XII-a indică ritualuri religioase specifice (care se pot desfăşura în bisericile
obişnuite şi în mânăstiri), iar Mercur din Capricorn semnifică un anumit pragmatism mental,
care ne poate permite să ţinem sub control derapajele emoţionale mai sus amintite. Harta ne
arată că Terra şi Luna vor fi destul de aproape la nivel cosmic (încât planeta noastră va fi
puternic impregnată energetic de vibraţii lunare). Neptun din casa a II-a indică posibile acte
caritabile sau filantropice, stimulate de semnificaţiile sublime ale momentului.

Se remarcă o predominanţă a elementelor pământ (3 planete în Capricorn, una în Fecioară) şi
apă (câte o planetă în fiecare semn de apă), dar şi foc (mai ales prin Ascendentul în Săgetător),
aerul fiind mai puţin activat. Momentul va avea deci semnificative conotaţii emoţionale, practice,
dar şi accente spirituale importante.

În concluzie, această astrogramă este o invitaţie la meditaţie, generozitate, iubire, şi
autodepăşire într-un sens spiritual.
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