Cutremurul de pământ din 22.11.2014 – o viziune astrologică

În seara zilei de 22 noiembrie 2014, la ora 21.14 (ora României), s-a produs un cutremur în
zona Vrancea, care a fost semnificativ resimţit în oraşul Galaţi şi în judeţul omonim (zonele
rurale)

Harta astrală trasată pentru acest moment ne indică un Ascendent în Leu, iar conjuncţia Soare
– Lună – Venus este plasată în casa a V-a. Este, evident, o seara obişnuită de sâmbătă, când
oamenii se relaxează în faţa televizorului (după cum arată Ascendentul şi planetele din casa a
V-a), sau se află la un spectacol de teatru, sau la un restaurant, ori privesc un film pe ecranul
calculatorului. Brusc, podeaua şi pereţii încep să se zgâlţâie, mobila să se clatine, anumite
obiecte să se prăbuşească, curentul electric dispare din instalaţie, se instalează întunericul, apa
nu mai curge la robinet, iar oamenii sunt panicaţi.

Ce anume din această hartă este responsabil pentru acest cutremur? Mai multe indicii
semnificative ne oferă răspunsul la această întrebare. Remarcăm mai întâi faptul că toate
semnele de foc sunt activate de planete: Ascendent, Jupiter şi Lilith în Leu, Soare, Luna şi
Venus în Săgetător, Nodul Sud lunar şi Uranus în Berbec. Este limpede că elementul foc este
dominant în această astrogramă, ceea ce, pe lângă anumite influenţe favorabile (curaj,
dinamism, iniţiativă), generează şi tendinţe defavorabile (duritate, agresivitate, autoritarism).
Fiind vorba despre Nodul Sud plasat în semn de foc cardinal, înţelegem că elementul foc nu are
un caracter evolutiv, progresiv în acest moment. Aspectarea defavorabilă a lui Uranus (dublă
cuadratură) este semnificativă pentru căderea reţelei de electricitate

În plus, conjuncţia Uranus – Nodul Sud din acest moment este dublu cuadratată de conjuncţia
largă (pe desfacere) Pluton – Marte (aflate în Capricorn, deci tot un semn cardinal). Prin
urmare, prima semnificaţie a acestui cutremur o reprezintă descărcarea unei karme
colective de
agresivitate, vizibilă în conjuncţia Uranus – Nodul Sud din Berbec
(Uranus – planeta schimbărilor bruşte, neaşteptate) şi în conjuncţia Marte – Pluton (în semn de
pământ). Jupiter aflat în casa I (Divinul), ca şi Neptun din Peşti (compasiunea, iubirea,
rugăciunea) ne reaminteşte de prezenţa Divină tainică, pe care oamenii o invocă mai ales în
momente de restrişte („Ajută-ne, Domane!”).

Conjuncţia Jupiter – Lilith din Leu realizează o cuadratură dublă cu conjuncţia Mercur – Saturn
în Scorpion (toate aflându-se în semne fixe). Cea de a doua semnificaţie care se desprinde
din această hartă
o
reprezintă
descărcarea unei karme colective de posesivitate
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. Această interpretare este confirmată de persoanele care, a doua zi după cutremur, au relatat
că li s-au spart/stricat/deteriorat diverse obiecte prin casă în momentul cutremurului.

Remarcăm, în final, şi dubla cuadratură a lui Neptun cu Soarele şi Luna. Aceste aspecte indică
o descărcare, prin cutremur, a unei karma colective de ignoranţă. Şi această viziune se
confirmă prin faptul că, după cutremur, anumite reţele de telefonie fixă şi mobilă funcţionau cu
dificultate sau deloc (în acest caz, influenţa defavorabilă a lui Uranus putând fi iarăşi
incriminată).

Totuşi, putem remarca şi faptul că acest cutremur s-a produs pe ora lui Jupiter (Marele Benefic,
semnificator al Divinului), ceea ce arată că Graţia Divină ne-a protejat de distrugeri materiale de
amploare şi pierderi de vieţi omeneşti (aşa cum s-au produs la cutremurul din 1977).

Iată, deci, principalele semnificaţii astro-ezoterice ale acestui cutremur.
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