Despre eclipsa de Lună din 11 februarie 2017

În ziua de 11 februarie 2017, la ora 2.32 (ora României), are loc apogeul momentului de Lună
Plină. Cu această ocazie se produce şi o eclipsă parţială de Lună. Este vorba despre o eclipsă
parţială prin penumbră, generată de interpunerea Terrei între Soare şi Lună, luminariile
aflându-se în semne zodiacale opuse (Soarele în Vărsător şi Luna în Leu). Eclipsa este
incompletă datorită nesuprapunerii axei Soare – Lună peste axa Nodurilor lunare, deşi
luminariile realizează fiecare o conjuncţie largă cu unul dintre Noduri.

Aşa cum ştim deja, momentul de Lună Plină reprezintă un moment de discontinuitate în
derularea ciclului soli-lunar. Energia lunară este în acest moment oarecum blocată,
dezechilibrată, aflată în tensiune cu energia solară. Înţelegem astfel de ce foarte multe situaţii
de dezechilibru emoţional, psihic, comportamental apar în astfel de intervale (luna fiind corelată
în astrologie cu emoţiile), de ce multe conflicte izbunesc acum (în contextul acestei tensiuni
dintre energiile masculine-solare şi cele feminine-lunare). Dar această situţie survine în fiecare
lună calendaristică. Particularitatea acestei Luni Pline o reprezintă tocmai eclipsa.

Eclipsa poate fi înţeleasă ca o lipsă de lumină, atât fizică, dar şi spirituală, energetică, indicând
un deficit temporar de raţiune, înţelegere, claritate mentală. În acest caz umbra afectează latura
emoţională, subconştientul, componenta feminină a fiinţei umane. Iraţionalitatea tranzitorie
poate afecta preponderent femeile (care sunt naturi lunare, în general), dar şi bărbaţii care au o
componentă lunară destul de pregnantă. Indiferent de genul lor, şi persoanele cu anumite
dezechilibre psiho-emoţionale preexistente (nevroze, sindroame depresive, anxioase, etc.) pot fi
destul de afectate (cel puţin în ceea ce priveşte somnul din acea noapte a eclipsei).

Dacă privim harta completă a momentului, observăm un Ascendent în Săgetător, care
realizează o cojuncţie neliniştitoare cu Lilith din ultimul grad al Scorpionului. Diverse acţiuni
violente, perverse, periculoase pot avea loc sub această influenţă (care pot include focul,
sexualitatea şi magia). Merită remarcată configuraţia Dreptunghi Mistic, care se formeazî între
Luna din Leu, Jupiter din Balanţă, Soarele din Vărsător şi Uranus din Berbec. Această
configuraţie ne facilitează deschiderea spirituală, căutarea unei soluţii la criza de moment,
printr-o deschidere de natură mistică, religioasă, în căutarea Graţiei sau Providenţei Divine
salvatoare (dealtfel şi Neptun aflat în domiciliu, în Peşti, ne încurajează în această direcţie).

Guvernatorii luminariilor, Soarele din Vărsător, pe de o parte, şi Saturn din Săgetător, alături de
Uranus din Berbec, pe de altă parte, se află totuşi în aspecte favorabile. Descoperim un trigon
minor, format din Soarele care realizează sextil la celelalte două planete, între Saturn şi Uranus
existând un trigon. Această configuraţie are un efect de conciliere, de aplanare, într-o anumită
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măsură a conflictelor, prin comunicare, negociere, găsirea unor soluţii constructive.

Elementul cel mai puternic din această hartă este, în mod evident focul: pe lângă Ascendent şi
Saturn din Săgetător, dar şi Luna din Leu, se mai află şi Venus, Marte şi Uranus în Berbec.
Aşadar există aici un potenţial de agresivitate, violenţă, porniri distructive sau autodistructive.
Existenţa acestor tendinţe este confirmată şi de existenţa careului în T dintre Uranus (Berbec),
Jupiter (Balanţă) şi Pluton (Capricorn). Fiind implicate 3 planete grele, putem vorbi despre
influenţe la nivel de mase umane, mulţimi, care s-au pus deja în mişcare (prin proteste masive)
în România, dar şi în alte ţări, de mai multe zile.

Continuarea acestor proteste poate conduce, în acea noapte, la posibile ciocniri violente între
protestatari şi forţele de ordine, care se pot solda cu distrugeri de bunuri, clădiri, cu incendieri,
explozii, folosiri de petarde sau alte dispozitive incendiare. Neptun se află în conjuncţie cu
Nodul Sud al momentului, putând induce o confuzie în subconştientul colectiv. Nodul Nord din
Fecioară ne îndeamnă însă la raţionalitate, bun-simţ, păstrarea unor limite ale ordinii şi
decenţei, iar guvernatorul său, Mercur din Vărsător, facilitează găsirea unor soluţii amiabile, de
comunicare şi înţelegere (deşi atât Soarele, cât şi Mercur din Vărsător stimulează pornirile
rebele, revoluţionare). Uranus din Berbec (guvernator al Soarelui şi al lui Mercur) stimulează
revolta şi poate împinge lucrurile (prin voinţa şefului statului – Soarele) către o schimbare
semnificativă (de guvern, sau alegeri anticipate).

Datele astronomice ne arată că eclipsa de Lună va dura de la ora 00h34 (când Luna intră în
penumbra Terrei), până la 4h53, când se încheie complet. Este vorba despre un interval de
timp de 4 ore şi 20 de minute. În conformitate cu datele astrologiei, se poate spune că efectele
acestei eclipse de Lună vor dura aproximativ 4 luni (la care se mai pot adăuga încă 10 zile).
Deci până în iunie 2017 vom resimţi efectele acestei eclipse, timp în care se pot produce diferite
evenimente (alegeri anticipate, referendumuri, etc.).

Iată deci o parte dintre semnificaţiile eclipsei de Lună şi ale Lunii Pline din februarie 2017.
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