Casa a IV-a si somnul

Daca avem in vedere analogia semn-planeta guvernatoare-casa (Rac-Luna-casa a IV-a), una
dintre semnificatiile casei a IV-a este cea legata de somn (prin corelatiile Racului si Lunii cu
locuinta, dormitorul, perioada nocturna a zilei, subconstientul, patul, etc.). Dupa cum se stie,
fiinta umana traieste, de-a lungul vietii sale, trei tipuri de stari de constiinta: starea de veghe,
starea de somn cu vise, starea de somn profound fara vise (acestea avand si anumite reflectari
reciproce).
Ce importanta poate avea studierea unor particularitati ale somnului, din punct de vedere
astrologic? Raspunsul ar putea proveni dintr-o arie a ocultismului, care afirma ca, in timpul
somnului, partea spirituala a omului se desprinde de cea fizica si patrunde in niste planuri de
vibratie eterate, imateriale (de regula, in planul astral). Ezoteristii considera ca somnul este
"mica moarte", adica o pregatire sau o recapitulare a mortii adevarate, care reprezinta o
desprindere definitiva a partii spirituale a omului de corpul sau fizic. Se poate pune si intrebarea
de ce unii oameni viseaza frumos, iar altii au cosmaruri.

Vom incerca, in continuare, sa studiem anumite detalii ale comportamentului uman legat de
somn, in functie de pozitia si planetele din casa a IV-a.

Casa a IV-a in Berbec
Acest nativ are un somn destul de agitat. Subconstientul sau este impregnat de preocupari
pentru actiuni, initiative, competitii, confruntari. De aceea, persoana se relaxeaza dificil in timpul
somnului si poate avea vise despre lupte, razboi, intreceri sportive, dueluri, arme de foc,
incaierari, etc. Uneori, pot apare cosmaruri in care persoana este ranita, invinsa, capturata,
condamnata la moarte. Este necesar sa se destinda foarte bine inainte de culcare.

Casa a IV-a in Taur
Acest nativ are un somn profound, linistit, calm. Persoana poate avea vise in care ii apar flori,
gradini, parcuri, orchestre care interpreteaza piese deosebite, opere de arta, peisaje de o
frumusete rapitoare, imagini din mediul rural (bovine pascand, pajisti, lanuri de cereale, etc.).
Uneori pot apare cosmaruri, legate de anumite temeri subconstiente, in care nativul este foarte
sarac, cineva ii fura banii, banca ii blocheaza conturile, statul ii confisca proprietatile sau cineva
il sugruma ( Taurul este corelat cu gatul).

Casa a IV-a in Gemeni
Acest native poate avea un somn agitat, framantat, superficial. Poate avea vise legate de zbor,
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de pasari, vise in care pluteste deasupra unor spatii intinse sau in care vorbeste cu fratii,
surorile, cu colegii sai sau alte personae apropiate, sau vise in care scrie si finalizeaza anumite
carti si este apoi recunoscut ca un autor important. Uneori nativul poate avea cosmaruri in care
se sufoca (nu poate respira), se prabuseste in gol de la mare inaltime sau este agresat de
pasari ostile, violente, iar cei din anturaj refuza sa il ajute.

Casa a IV-a in Rac
Acest nativ poate avea un somn profund, relaxant, revigorant. Visele persoanei respective se
pot referi la membrii familiei (cu care exista legaturi emotionale foarte stranse), la anumite locuri
frumoase din natura, unde exista rauri, lacuri sau alte surse de apa, la anumite episoade din
copilarie sau la zonele geografice natale. Uneori, visele nativului pot evoca intamplari sau
secvente derulate in vietile anterioare, ce prezinta o incarcatura karmica speciala pentru nativ.
Cosmarurile peesoanei in cauza pot fi legate de exil (indepartarea de tara natala sau de
membrii familiei), de lipsa alimentelor (foamete), de moartea prin inecare.

Casa a IV-a in Leu
Acest native poate avea un somn oarecum superficial, agitat. Nativul poate dormi in cursul zilei,
iar noaptea nu poate dormi decat cu o lumina aprinsa. Visele sale pot fi legate de locuri cu o
frumusete extrairdinara, curti regale , imperiale, nobiliare, locuinte luxoase, povesti de dragoste
pasionante, copii, manifestari artistice. In schimb, cosmarurile persoanei pot infatisa rupturi
sentimentale, moartea copiilor, saracie, anonimat. Dormitorul nativului poate fi foarte luxos, bine
incalzit, decorat intr-o maniera artistica.

Casa a IV-a in Fecioara
Acest nativ poate avea un somn odihnitor, profund, intr-un dormitor modest, dar foarte curat si
ordonat, eventual bine aerisit. Visele persoanei se pot referi la plimbari, gradini, activitati
medicale, ingrijirea unor animale, activitati domestice sau probleme de natura profesionala.
Persoana poate avea si cosmaruri legate de esecuri profesionale, animale agresive sau
animale preferate ucise de braconieri sau vanatori nemilosi, implicarea in diverse fraude, somaj,
dezordine, mizerie.

Casa a IV-a in Balanta
Indica un nativ care prefera sa doarma impreuna cu persoana iubita, intr-o camera bine aerisita,
amenajata estetic si relativ spatioasa. Persoana poate avea vise legate de opere de arta,
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intalniri mondene, vizite la muzee, spectacole muzicale sau teatrale, plimbari realizate intr-o
companie selecta, conversatii intr-un anturaj deosebit. Cosmarurile nativului pot fi legate de
actiuni dificile in justitie, in care persoana este acuzata, ruptura unei relatii de cuplu, absenta
anturajului, izolarea sociala, pierderea simtului estetic.

Casa a IV-a in Scorpion
Indica un nativ care poate prefera sa adoarma doar in bratele iubitului sau iubitei, dupa o
partida amoroasa intensa, eventual intr-un intuneric deplin. Visele acestei personae pot avea un
continut erotic, fantastic, magic, misterios, putand evoca evenimente semnificative traite in
unele vieti anterioare. Acest nativ poate avea, mai mult decat oricare altul, cosmaruri; acestea
pot fi legate de moartea fulgeratoare, vrajitori periculosi, conspiratii diabolice, atacul unor entitati
malefice, spioni agresivi, otraviri fatale, etc.

Casa a IV-a in Sagetator
Indica un nativ cu un somn agitat, care face multe miscari in timp ce doarme (mai ales din
coapse) si care poate avea nevoie de un dormitor larg, de folosinta strict personala (pentru a nu
fi deranjat, a nu se intra in spatiul sau personal). Poate avea vise legate de calatorii lungi,
aventuri, locuri exotice, tari indepartate, in care se vorbesc limbi necunoscute, biserici sau
temple spirituale, amfiteatre universitare, competitii sportive, concursuri de calarie. Cosmarurile
persoanei pot fi legate de imposibilitatea miscarii (prin inchidere in spatii limitate), straini violenti,
rataciri in locuri necunoscute.

Casa a IV-a in Capricorn
Indica un nativ care are, in general, un dormitor ordonat, bine securizat, desi relativ stramt si
racoros, intr-o locuinta destul de veche. Visele nativului pot fi corelate cu cariera sa
profesionala, functii politice sau administrative, locuinte vechi, momumentale, istorice, peisaje
montane, afaceri, pozitii de conducere. Cosmarurile nativului pot fi legate de prabusirea sa din
anumite functii detinute, saracie, anonimat, esecul unor afaceri, intamplari neprevazute si
neplacute.

Casa a IV-a in Varsator
Acest nativ poate avea un somn relativ superficial, marcat de sensibilitatea la cele mai mici
sunete. Nativul poate dormi intr-o incapere spatioasa, foarte bine aerisita, impreuna cu alti
colegi sau prieteni (eventual un dormitor colectiv). Visele persoanei pot fi legate de extraterestri,
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nave spatiale, zboruri cosmice, sporturi extreme, cercetari, inventii sau descoperiri uluitoare,
aventuri pasionante. Cosmarurile nativului sunt corelate cu lipsa de comunicare, izolarea,
blocarea accesului la o anumit cunoastere, accidente periculoase sau chiar mortale. Posibile
vise premonitorii.

Casa a IV-a in Pesti
Indica un nativ ce poate dormi in conditii mizere sau extrem de modeste, intr-un spatiu foarte
inghesuit, eventual dupa un consum consistent de alcool sau droguri. Persoana poate dormi la
un azil, orfelinat, spital, inchisoare sau manastire, in conditii austere, impreuna cu alti nefericiti.
Visele sale pot fi legate de intrigi secrete, misiuni misterioase, calatorii pe mari si oceane,
consumul de licori delicioase, petreceri asezonate cu muzica si dans. Cosmarurile nativului sunt
legate de tradari, suferinte ce par interminabile, persecutii ale dusmanilor ascunsi, pedepse
foarte lungi la inchisoare.

Planetele in casa a IV-a

Soare in casa a IV-a
Indica un nativ ce poate avea un somn relativ superficial (din cauza continuturilor sale
subconstiente puternice). Persoana poate dormi intr-o incapere luxoasa, bine incalzita,
spatioasa si poate avea nevoie de o lumina aprinsa in timpul somnului (sau poate dormi ziua).

Luna in casa a IV-a
Indica un nativ ce poate avea un somn calm, linistit, profund. Dormitorul sau poate fi discret,
intim, iar nativul este coplesit de amintiri inainte de a adormi. Propriul dormitor ii ofera o anumita
siguranta emotionala, iar nativul are nevoie de o lumina palida in timpul somnului.

Mercur in casa a IV-a
Indica un nativ care poate dormi aproape oriunde (pod, mansarda, hamac, pat pliant, fotoliu,
podea sau chiar in aer liber). Persoana are un somn superficial (este sensibila la zgomote, la
miscari), citeste inainte de culcare sau poarta discutii si doarme doar intr-un spatiu bine aerisit.
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Venus in casa a IV-a
Indica o persoana foarte pretentioasa in ceea ce priveste dormitorul si care poate face investitii
financiare serioase pentru a dormi intr-o camera cat mai eleganta, cocheta, amenajata intr-un
mod estetic, cu culori linistitoare. Poate avea un somn linistit si prefera sa doarma impreuna cu
persoana iubita. Poate asculta muzica sau viziona spectacole inainte de culcare.

Marte in casa a IV-a
Indica un nativ ce are un somn foarte agitat sau tensionat (din cauza unei agresivitati
subconstiente accentuate), marcat de multe cosmaruri (vise pline de violenta), mai ales daca
Marte are aspecte nefavorabile. Poate dormi intr-o ambianta cazona (cazarma, tabere militare
pe frontul unui razboi, unitati militare) sau intr-un cantonament sportiv. Poate face miscare,
gimnastica inainte de culcare.

Jupiter in casa a IV-a
Indica o persoana ce prefera dormitoarele spatioase, cu toate dotarile necesare, intr-o locuinta
luxoasa. Poate dormi in hoteluri din strainatate (in cursul unor calatorii) sau la diverse
organizatii religioase sau spirituale. Nativul are preocupari spirituale inainte de culcare si cauta
sa inteleaga ce i-a oferit ziua care s-a incheiat (bilantul zilei).

Saturn in casa a IV-a
Indica un nativ ce poate dormi in conditii austere (case vechi, deteriorate, spatii stramte, frig,
mizerie, lipsa amenajarilor minim necesare) sau, dimpotriva, in cladiri somptuoase, oficiale,
rezervate demnitarilor. Prefera un dormitor bine securizat, fara a avea, in general, prea mari
pretentii. Are un somn adanc, linistit, odihnitor.

Uranus in casa a IV-a
Indica un nativ care poate dormi in conditii neobisnuite (in cosmos, in navete sau statii spatiale),
in locuri deosebite (institute de cercetari, observatoare astronomice), si care prefera, in general,
un dormitor cu dotari de ultima ora (aer conditionat, jaluzele lamelare, TV tip plasma, combina
muzicala, etc.). Poate sa se odihneasca impreuna cu mai multi prieteni sau colegi, intr-un
dormitor colectiv.
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Neptun in casa a IV-a
Indica un nativ care poate fi constrans sa doarma in locuri izolate (inchisori, azile, spitale,
orfelinate), in dormitoare colective, in conditii austere. Persoana poate locui si dormi, eventual,
la o manastire sau la o organizatie religioasa, ori asociatie filantropica. Poate consuma diverse
intoxicante inainte de culcare, care-i pot da vise fantastice sau cosmaruri. Persoana poate avea
activitati religioase inainte de culcare (rugaciuni, matanii, etc.).

Pluton in casa a IV-a
Indica un nativ ce poate avea un somn foarte tulburat, dificil, datorita impregnarilor
subconstiente destul de negative (care-i pot da cosmaruri teribile). Persoana poate sa se
odihneasca in locuri ciudate, macabre (cimitire, cavouri, firme de pompe funebre, capele
mortuare) si are o teama subconstienta de moarte. Uneori, doarme in locuri ascunse si isi
protejeaza camera cu simboluri magice (pantacluri, amulete, talismane) de atacul unor spirite
malefice. Alteori, nativul face din dormitorul sau un loc de intense desfatari sexuale.

Iata deci ce surprize poate rezerva analiza minutioasa a casei a IV-a a unui nativ. Astfel putem
intelege mai bine particularitatile de comportament ale unor oameni, ceea ce ne poate permite
sa-i acceptam mai usor, fara a critica ceea ce ni se pare neobisnuit in felul lor de a se
manifesta. Astrologia, prin natura ei uraniana, poate mari toleranta si inselegerea dintre oameni.

de Sorin Bratoveanu
Cuvinte cheie: somn, case, planete, astrologie, Rac, Luna, vise, ocultism

6/6

