Tranzite planetare şi influenţe astromedicale

Fizicul şi toate sistemele organice ale unui om sunt structurate într-o concordanţă directă cu
astrograma sa natală, pornind de la Ascendent şi continuând cu fiecare casă şi planetă, dispuse
într-un anumit mod. În mod similar, structura energetică şi aurică a fiecărei fiinţe umane este
dispusă în total acord cu tema astrală natală (conform astrologiei europene), sau cu diagrama
Ba Tze natală (conform astrologiei chineze), care generează o anumită configuraţie a celor 5
elemente chinezeşti.

Pe lângă influenţele natale, planetele generează influenţe, tendinţe şi riscuri de boală (sau
vulnerabilităţi) şi prin tranzitele pe care le realizează. În astrologia chineză sunt cunoscute, de
asemenea, influenţele celor 5 elemente în funcţie de anotimpuri, apărând astfel riscuri de
afecţiuni fizice în funcţie de lojele energetice interesate. Dacă examinăm tranzitele planetare din
acest moment putem creiona tendinţele astromedicale ale momentului.

La acest moment, când ne aflăm după echinocţiul de primăvară, Soarele, Uranus, Venus şi
Mercur se află în semnul Berbecului. Prin urmare, ne putem aştepta la riscuri de dezvoltare a
unor afecţiuni la nivelul capului: sinuzite, guturai, afecţiuni dentare (gingivite, abcese dentare,
etc.), dureri de cap de diverse cauze (surmenaj intelectual, nervozitate, stres, etc.), ca şi riscuri
de accidente cu posibila afectare a zonei capului (traumatisme). Nu sunt excluse nici posibile
afecţiuni respiratorii (bronşite, pneumonii, viroze respiratorii), afecţiuni renale (infecţii urinare),
afectări ale inimii şi ochilor (în special a ochiului drept).

Planetele din Berbec pot afecta, prin aspectele realizate, şi pe cei ce au planete dispuse în
semnele Capricorn, Rac şi Balanţă. De aici rezultă o altă gamă de riscuri de boli, generate de
aspectele nefavorabile tranzitorii (cuadraturi şi opoziţii). Putem vorbi despre posibile afecţiuni
ale pielii (alergii, arsuri, eczeme, răniri), ale oaselor (artroze, artrite, spondiloze, traumatisme,
etc.), ale articulaţiilor, mai ales în condiţiile în care Pluton din Capricorn primeşte cuadraturi de
la Jupiter şi de la Uranus. Pot apare, de asemenea, afecţiuni acute (sau acutizări ale unor boli
cronice) la nivelul stomacului, esofagului, sânilor (în cazul femeilor).

Există de asemenea riscuri de afecţiuni ale rinichilor, vezicii urinare, coloanei lombare
(lumbago, lombosciatică, hernii de disc, spondiloze lombare). Această paletă de afecţiuni este
alimentată şi de tranzitul lui Jupiter prin Balanţă, care primeşte o cuadratură de la Pluton din
Capricorn, dar şi o opoziţie de la Uranus din Berbec (este un careu în T cardinal). Jupiter
predispune la măriri de volum ale rinichilor şi la apariţia unor chisturi la nivelul acestor organe.
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Marte din semnul Taurului generează riscuri de îmbolnăviri în regiunea cervicală (zona gâtului),
adică: faringite, laringite, amigdalite, afectări ale glandei tiroide, spondiloză cervicală. Saturn din
Săgetător generează o funcţionare mai lentă, mai defectuoasă a ficatului şi vezicii biliare,
putând apare diferite afecţiuni consecutive (gen diskinezii biliare, digestie dificilă, dispepsii,
litiază biliară sau „piatră” la vezica biliară). Acelaşi Saturn poate genera şi afectarea şoldurilor
(cu riscuri de apariţie a coxartrozei sau artrozei de şold).

În fine, Nodul Sud aflat încă în Peşti predispune la afecţiuni ale picioarelor, sistemului limfatic,
dar şi ale sistemului nervos (dezechilibre emoţionale, nevroze, reacţii nevrotice, insomnii, etc.),
uneori accentuate de tendinţe vicioase (în special consumul de alcool, tutun, droguri de mai mic
sau mai mare risc, de medicamente fără prescripţii clare). Nodul Nord din Fecioară ne conduce
spre o atitudine pozitivă, constructivă, terapeutică, care presupune renunţarea la intoxicante, la
excesele alimentare, la conduitele care ne pun în pericol siguranţa fizică şi psihică, pentru a
preveni posibilele îmbolnăviri.

Am trecut astfel în revistă cele mai semnificative tendinţe astromedicale ale momentului.
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