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Introducere

Astrologia este știința descrierii exacte a caracte-
rului și a analizării evenimentelor trecute, pre-

zente și viitoare din perspectiva pozițiilor planetelor și 
Pământului în Zodiac, în orice moment dat. Este cheia 
ce le deschide căutătorilor de cunoaștere o ușă spre ex-
plicarea legilor misterioase și imuabile care guvernează 
Universul și toate ființele vii. 

Încă de când s-au dezvoltat facultăţile reflexive ale 
minţii, cele mai avansate rase ale omenirii au fost intere-
sate de astrologie, aspect evidenţiat de istoria înregistrată 
și de cercetările asupra stilului de viață și vestimentației 
din vremurile trecute.

Astrologia înseamnă mai mult decât simpla scri-
ere și citire de horoscoape sau descrierea caracterelor și 
vocațiilor, pe care cititorul ocazional nu le înțelege. Stu-
diul astrologiei va dezvolta talente ce stau latente și de 
care oamenii nu sunt conștienți. Ea va dezvolta intuiția 
înnăscută și va face să devină perceptibile lucruri care 
altfel ar rămâne ascunse. 

Există două motive pentru care o persoană începe 
studiul astrologiei. Primul este acela de a-și înțelege pe 
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deplin propria fire. Al doilea: ca să le devină utilă celor 
care nu au avantajul și oportunitatea de a învăța aceste 
cunoștințe singuri. 

Nimeni nu ar trebui să ezite să studieze această 
știință, căci chiar și o examinare superficială făcută prin 
prisma astrologiei va arăta că, în aparenta inegalitate a 
omenirii, există o condiționare. Va arăta de ce unii oa-
menii reușesc în viață, iar alții eșuează. De ce unii sunt 
slabi, iar alții puternici. De ce unele persoane se ceartă 
încontinuu, în timp ce în relațiile cu alți semeni au parte 
de pace, liniște și armonie.

Senzația de plictiseală și dezgust față de dezvolta-
rea intelectuală se capătă prin citirea constantă de cărți 
proaste și de romane ușurele, dar prin studiul științei as-
trologiei, mintea se extinde, se elevează, apar idei și gân-
duri noi și se dobândesc plăcerile rafinate ale vieții.

Dacă știința astrologiei ar fi fost cunoscută suficient, 
foarte multe rele ce afectează acum omenirea nu ar fi că-
pătat amploare și, în consecință, multă durere, întristare, 
multe necazuri și dezamăgiri pe care le vedem acum din 
abundență nu ar mai fi existat. Niciodată înainte în is-
toria lumii lupta pentru existență nu a fost atât de de-
moralizantă și de tulbure ca în prezent. Prin urmare, 
se cuvine ca orice persoană conștientă și inteligentă să 
caute să înțeleagă toate mijloacele și oportunitățile de 
a-și îmbunătăți condiția, făcând permanent efortul de a 
se înălța într-o etapă superioară de gândire și acțiune.

Lucrurile invizibile nu pot fi văzute și totuși gazele, 
energia Soarelui, forța vitală a plantelor și a animalelor, 
sentimentele, gândirea, influența psihologică, electri-
citatea și multe alte lucruri invizibile, prea numeroase 
pentru a fi menționate, nu sunt mai prejos decât faptele 
concrete și există în ciuda faptului că oamenii obișnuiți 
nu le pot vedea. 
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Persoana care neagă existența a ceva aflat dincolo de 
înțelegerea sa este la fel de credulă ca aceea care crede 
orice, fără discernământ. Ambele persoane sunt sclave 
ale opiniilor și au relații limitate cu lumea. Faptul că 
un astrolog poate identifica timpii unor evenimente cu 
acuratețe, fără greșeală, a fost dovedit de mărturiile pe 
care le avem de sute de ani în această privință. Omul care 
nu îndrăznește să-și urmeze propriile raționamente și 
respectă constant sfatul altora devine în cele din urmă 
o ființă slabă din punct de vedere moral și intelectual. 
El este, de fapt, o biată fărâmă dintr-o ființă umană, o 
frunză purtată prin lume, un ignorant neînsemnat. Și o 
persoană serioasă, muncitoare, cu abilități corecte poate 
da greș uneori când își urmează propiul raționament, dar 
în cele din urmă, o astfel de persoană trebuie să reușească. 

Astrologia este știința care ne învață efectul plane-
telor asupra vieții omului și a lucrurilor de pe Pământ. 
Prin ea putem anticipa evenimente viitoare în funcție de 
poziția corpurilor cerești în momentul nașterii.

Faptul că astrologia este cea mai veche știință exis-
tentă este demonstrat de Semnele Zodiacale descoperite 
în templele antice, despre care se știe că au o vechime de 
peste zece mii de ani. Nu am cuvinte să subliniez îndea-
juns faptul că astrologia nu este universală din cauză că 
mintea oamenilor nu poate înțelege sensul științei. 

Astrologia este știința cea mai utilă și cea mai nece-
sară cunoscută omenirii. Pe măsură ce devine înțeleasă 
și este folosită din ce în ce mai mult, crimele, războaiele, 
eșecurile, sărăcia și boala vor dispărea. 

Astrologia este cheia armoniei pentru că horos-
copul fiecărui individ ghidează și arată când își poate fo-
losi simțurile, mintea, puterea și energia pentru a evita 
situațiile nedorite și pentru a le întâmpina pe cele care 
sunt în în concordanţă cu evoluția și devenirea lui. 



Capitolul 1

Influența planetelor în Case

Notă: Înainte de a lua următoarele descrieri literal-
mente, cuvânt cu cuvânt, când interpretați o astrogramă, 
mai întâi vedeți dacă planeta în cauză se află în vreo dem-
nitate sau slăbiciune, în aspect favorabil sau nefavorabil, 
lângă ce planete naturale și în ce Case; apoi modificați 
citirea în consecință.

Interpretările ce urmează sunt pentru planete ne-
aspectate și se referă la pozițiile în care sunt singure în 
Case, dacă nu se precizează altfel. În cazul în care o pla-
netă este aspectată de o alta, descrierea ei în Casa dată 
aici este supusă modificării în mod corespunzător.

De exemplu, Saturn în Casa a 5-a. 
Semnificații: „Întârziere, dezamăgire și întristare sur     -

venite din relații amoroase, afecțiune și plăceri; incapa-
citate de a obține bucurie adevărată; pierderi din cauza 
speculațiilor, investițiilor.”

Acum, dacă Saturn ar fi în Capricorn, Semnul este cel 
care guvernează și, dacă e bine aspectat sau neinfluențat, 
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nu ar fi chiar atât de rău, dând atracție față de o persoană 
serioasă, în vârstă; cumpătare; investiții de succes în tere-
nuri și proprietăți și în acele lucruri pe care le guvernează 
Saturn.

Luând în considerare această idee și dând propria 
interpretare modificată, chiar dacă le spuneți clienților 
voștri doar zece cuvinte, folosind această carte ca ghid, 
pe lângă dezvoltarea minții și a intuiției, vă veți dezvolta 
facultăți latente precum percepția și exprimarea. Așadar:

•	 Observați natura planetei;
•	 Rețineți natura Semnului în care se află;
•	 Vedeți dacă este în domiciliu sau altundeva;
•	 Uitați-vă la aspectele planetei, apoi,
•	 Sunteți pregătiți să combinați informațiile și să 

le modificați în funcție de datele adunate aici, pe 
care le-am acumulat din experiența mea. 

Rețineți că planetele în Case sunt doar indicii, și nu 
dau succes continuu sau dificultate continuă. 

De exemplu: Jupiter în Casa a 2-a sau a 10-a și bine 
aspectat de una sau mai multe planete ar oferi perioade 
lungi de succes și prosperitate; dar dacă, în schimb, Jupi-
ter ar fi aspectat negativ, ar fi perioade favorabile, urmate 
de altele dificile și supărătoare. Se poate ști în ce moment 
vor fi condiții prielnice sau neprielnice analizând tranzi-
tele și indicațiile din horoscop.

Dacă o planetă este în aspect pozitiv cu una și în 
aspect negativ cu alta, ea indică succes prin prima și 
ghinion prin cea de-a doua. Cele două aspecte nu se ne-
utralizează reciproc, fiecare aspect funcționând la timpul 
său. 
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CASA 1

Reprezintă viața, vitalitatea, sănătatea, corpul, aspec-
tul fizic, personalitatea, copilăria, mediul din momen-
tul nașterii și forța generală a horoscopului. 

Luna în Casa 1
Poziția astrală conferă șansa de a dobândi bogăție, 

proprietăți și o profesie. Nativul este rafinat, ingenios și 
atent și are o minte senzitivă, intuitivă și receptivă; fire 
productivă, imaginaţie rodnică; ambiție, activitate și 
înclinație pentru viața publică. 

Într-un Semn Comun sau Cardinal, denotă flexibi-
litate, inconsecvență, deseori timiditate și dorință mare 
de schimbare. În Semnele Fixe firea este mai fermă, mai 
puțin schimbătoare și mai mulțumită dacă nativul practică 
o ocupație obișnuită sau populară legată de publicul larg. 
Tendința aici este ca nativul să avanseze și să obțină bene-
ficii în viață de la public, prin viaţa socială, în care intră în 
mare măsură și interesele personale. 

Luna este cea mai importantă în harta natală unei 
femei, pentru că guvernează aranjamentele funcționale și 
arată starea de sănătate sau boală în funcție de aspectele 
formate: pozitive sau negative. 

De exemplu, aspectul negativ într-un Semn de Apă 
arată pericol provenind de la apă și lichide.

Mercur în Casa 1
Notă: Mercur este neutru, fără gen și influențabil, 

natura lui fiind să absoarbă o mare parte din caracterul 
planetelor cu care vine în contact sau cu care face aspect; 
în consecință, mare atenție trebuie acordată Semnului în 
care se află Mercur, pe lângă aspectul pe care îl primește. 
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Astfel, Mercur în aspect favorabil cu Luna este pro-
pice pentru meserii ce presupun călătorii; cu Venus: 
optim pentru muzică, artă; în aspect favorabil cu Soarele: 
bun pentru afaceri și poziții de responsabilitate; în aspect 
bun cu Marte indică facultate mecanică și constructivă; 
dacă face aspect bun cu Jupiter, arată un teolog iscusit; 
dacă face aspect pozitiv cu Saturn, este un aspect spiri-
tual bun; cu Uranus, indică un pionier și inventator; cu 
Neptun, arată capacitate de previziune, profeție, psiho-
metrie și claraudiție. 

Mercur predispune la adaptabilitate, fertilitate; arată 
o minte întrebătoare, curioasă, mereu în alertă pentru 
informații noi; înțelegere rapidă; pasiune pentru litera-
tură, scris sau vorbit și pentru cărți, lectură și studiu. 

Nativ perspicace, studios, logic, inteligent, persuasiv 
și expresiv, cu imaginație fertilă, rapid în vorbire, gândire 
și acțiune; bântuit de neliniște și anxietate. Multe schim-
bări, călătorii fac parte din traseul lui.

Venus în Casa 1
Arată o persoană amabilă, încrezătoare, veselă, empa-

tică, afectuoasă, receptivă la iubire și la latura emoțională 
a firii umane. Nativ pasionat de companie, distracție și so-
cializare. Îi place să-i facă fericiți pe cei din jur. Apreciază 
arta și iubește frumosul. Fire rafinată, generoasă, corectă, 
de obicei, foarte admirată de sexul opus. 

Tendinţa acestei poziţii astrologice este spre noroc. 
Dacă Venus face un aspect cu Marte, nativul se căsătorește 
devreme. 

Dacă este în aspect nefavorabil cu Saturn, căsătoria 
întârzie. 

Venus în aspecte negative cu Marte, Saturn, Uranus 
sau Neptun indică multe conflicte și nefericire în viața de 
cuplu; în aspect cu Jupiter: multă generozitate, libertate 
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și oarece neglijență față de bani, dar nativul are noroc în 
a-i obține. 

Notă: Observați cu atenție influența sau natura zo-
diei în care se află Venus: Taur, Gemeni, Balanță și Pești 
sunt cele mai bune zodii pentru această poziție. Natura 
lui Venus este feminină, așadar căutați-i aspectele și 
observați-i tendințele. Inspirația pentru artă vine de la 
Neptun, dar este nevoie de un aspect bun cu Venus pen-
tru a-l manifesta. 

Venus guvernează simțul tactil, vintrele, rinichii și 
organele de reproducere; de asemenea, gâtul, bărbia și 
obrajii. 

Soarele în Casa 1
Nativul are o fire sinceră, liberă, generoasă, deschisă; 

dă dovadă de ambiție, mândrie, fermitate și stabilitate; 
umanitate; caracter moral puternic; percepție rapidă și 
facultate constructivă, adăugând un anumit aspect de 
demnitate și putere care îi impresionează pe alții; oferă 
curaj combativ și defensiv, dublat de speranță, încredere, 
iubire de putere și autoritate, care au ca rezultat ridicarea 
nativului deasupra rangului său în viață și în poziții de 
încredere, influență și responsabilitate. Soarele întărește 
constituția și adaugă vitalitate, conferă recunoaștere și 
succes general și bunăvoință din partea superiorilor. Na-
tivul are motivații înalte. 

Dacă Soarele este aspectat negativ de Marte, Saturn 
sau Uranus, înseamnă pusee grele, acute de boală – de 
exemplu, febră, inflamații și afecțiuni oculare; de aseme-
nea, pierderi și răsturnări de situație din cauza impul-
sivității nativului sau a altcuiva.

Soarele guvernează vitalitatea și robustețea con sti-
tuției. Când este în aspect nefavorabil, puterea de recu-
perare a nativului după o boală este scăzută. 
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Când a creat omul, în înțelepciunea Lui, Dumnezeu ne-a 
lăsat încifrate mai multe chei pentru a decodifica misterele 
macro  și microcosmosului. Una dintre ele este astrologia.

Prin descrierea aspectelor pe care le formează planetele 
în Casele Zodiacului, a caracteristicilor Ascendentului și zo-
diilor, a orelor planetare optime pentru realizarea diverselor 
acțiuni, cartea lui Trix Devos, Stelele Destinului, le deschide 
căutătorilor de cunoaștere o ușă spre explicarea legilor miste-
rioase și imuabile ce guvernează Universul și toate ființele vii.

  

• REFERINȚE DESPRE ASTROLOGIE •

„(...) facă-se voia Ta, precum în Cer, așa și pe Pământ.” 
MATEI 6, 10

„Un copil se naște în ziua și la ora la care razele celeste sunt în ar-
monie matematică cu karma lui individuală. Harta lui astrală este un 
portret fascinant, ce îi revelează trecutul care nu poate fi schimbat și 
rezultatele sale viitoare posibile.” 

PARAMAHANSA YOGANANDA,  
mistic indian

„Astrologia este astronomia coborâtă pe Pământ şi aplicată proble-
melor omului.” 

RALPH WALDO EMERSON,  
filozof american
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