Despre Luna Plină din 12 martie 2017

În data de 12 martie 2017, la ora 16:53 (ora României), se produce momentul de Lună Plină
(când Soarele şi Luna se află în opoziţie perfectă).. O hartă trasată pentru acest moment,
pentru coordonatele Bucureştiului, ne indică un Soare în Peşti şi un Ascendent în Fecioară.

După cum deja ştim, momentul de Lună Plină se produce la jumătatea ciclului soli-lunar.
Începutul unui ciclu lunar se produce la momentul de Lună Nouă (când e primul moment de
discontinuitate sau de hiatus al ciclului), urmează Primul Pătrar (al doilea moment de
discontinuitate), Luna Plină (al treilea moment de discontinuitate) şi apoi Ultimul Pătrar (cel din
urmă moment de hiatus, înaintea următoarei Luni Noi).

Energia lunară, în această conjunctură a Lunii Pline, este destul de dizarmonioasă, perturbată,
ceea ce explică unele dezechilibre psihice, emoţionale înregistrate în astfel de momente (cu
aproximativ 18 ore înainte şi după momentul de maxim al Lunii Pline, când opoziţia luminariilor
este fie aplicantă, fie în separare). Totuşi, această Lună este poziţionată în Fecioară, ceea ce
ne oferă un spor de discernământ, luciditate, claritate mentală, comparativ cu alte poziţii lunare.

Influenţa semnului Fecioarei este potenţată şi de poziţionarea Ascendentului şi a Nodului Nord
lunar aici. Necesitatea de a ne păstra atenţia trează, vigilenţa mentală, realismul în acest
moment, şi de a le manifesta în acţiunile sau iniţiativele demarate, este subliniată foarte clar.
Acest pragmatism al Fecioarei este stringent necesar dacă remarcăm şi grupul de planete
dispuse în Peşti (semnul diametral opus): Soare, Mercur, Neptun, Nodul Sud lunar. Astfel
sectorul relaţiilor de cuplu, al justtiţiei, al socializării şi interacţiunii interumane, poate fi afectat,
pe o parte, de confuzie, iluzii, neclarităţi, atitudini nedefinite, trădări, minciuni, instabilitate, deşi,
sub aspect favorabil, putem vorbi şi despre iubire, iertare, compasiune, deschidere
mistico-spirituală, capacitate de dăruire şi sacrificiu.

Opoziţia Lunii, pe o parte, cu Soarele şi Mercur, pe de altă parte, generează un gen de balans
al energiilor astrale, în care putem alege pragmatismul, realismul, controlul emoţional (polul
Fecioară), sau emoţionalitatea, afectivitatea, stările psihice difuze şi duale (polul Peşti). Desigur,
fiecare vom alege în concordanţă cu dominanta noastră personală (generată de dispoziţia
planetelor natale). Totuşi, dacă putem face o recomandare, ar fi de dorit să alegem Fecioara
(datorită caracterului ei „vindecător” sau reparator, care ne permite să rezolvăm în mod eficient
diverse probleme cu care ne confruntăm), Peştii având un caracter regresiv (în plan evolutiv) în
acest moment. Plasarea Lunii în casa I ne face, totuşi, vulnerabili în a ne manifesta voinţa, în a
trece la acţiune, în a ne afişa într-un anumit mod (apare aici o teamă faţă de criticile, de
dezaprobarea care pot veni din partea celorlalţi oameni), mai vizibilă în cazul femeilor.
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Mijlocul Cerului din Gemeni (unii astrologi numesc Mijlocul Cerului „antena spiritualităţii”) ne dă
tot o direcţie de claritate, raţionalitate, o deschidere către comunicare, în spaţiul public. Liderii
politici pot afişa o deschidere şi o disponibilitate aparente, dar Mercur din Peşti (guvernator al
MC), aflat în decanul de Scorpion, ne arată că ei îşi urmează tot propria agendă ascunsă
(duplicitate, explicabilă prin faptul că toate unghiurile hărţii se află în semne mobile). Saturn din
casa a IV-a poate genera o reprimare a tendinţelor subconştiente, iar Lilith din casa a III-a
afectează, într-o anumită măsură, comunicarea, schimbul de idei, modul în care procesăm
informaţiile primite.

Jupiter retrograd din casa a II-a generează o influenţă relativ defavorabilă în domeniul
material-financiar (importuri, exporturi, tranzacţii diverse, afaceri care s-ar putea derula într-o
manieră mai dificilă). Guvernatorul lui Jupiter din Balanţă, Venus din Berbec, este de asemenea
retrograd şi se plasează în casa a VIII-a (indicând iniţiative secrete şi posibile strategii ascunse
pentru stimularea comerţului internaţional, a deplasării în străinătate – pentru motive turistice
sau mult mai pragmatice). Venus şi Uranus din casa a VIII-a pot genera, în unele cazuri,
declanşarea unor fantasme sexuale agresive (sugerate, de exemplu, în filmele din seria „Fifty
Shades”), sau contrabandă cu arme, ori diverse acţiuni violente şi ilicite.

Planetele din Berbec sunt guvernate, la rândul lor, de Marte din Taur şi din casa a IX-a. De fapt,
este vorba despre o recepţie mutuală Venus – Marte, care îmbină şi energiile celor două zodii:
voinţa, iniţiativa Berbecului şi afectivitatea, creativitatea Taurului. Energia voinţei şi acţiunii
(Marte) se îmbină cu energia iubirii şi armoniei (Venus). În casa a IX-a, acest Marte ne face să
căutăm refugiul prin călătorii în ţări străine, căutări metafizice, abordări spirituale sau religioase
(dar realizate cu un anumit dinamism).

Prin urmare, cheile de a depăşi cu succes această Lună Plină sunt: luciditatea, comunicarea
(Mercur), iubirea (Venus) şi voinţa (Marte). Folosind aceste trei energii astrale în mod coerent,
armonios, corelat, putem depăşi cu succes toate stresurile emoţionale, nervozitatea, teama,
tendinţele conflictuale, confuzia, care ne pot cuprinde (cel puţin pe unii dintre noi) în astfel de
conjuncturi astrale.
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