Despre Luna Plină din 11 aprilie 2017

În data de 11 aprilie la ora 9:08 (ora locală, de vară) se produce maximul momentului de Lună
Plină. Aspectul dintre luminarii ne influenţează aproximativ 18 ore înainte şi după momentul de
maxim, adică în intervalele în care aspectul este aplicant şi apoi separant.

Este vorba aici despre un moment de discontinuitate al ciclului lunar (care a început la Luna
Nouă din data de 28 martie). În continuare vom studia tema Lunii Pline din data menţionată. Se
ştie că Luna Plină este o perioadă nefavorabilă din ciclul lunar, când (datorită conexiunii dintre
Lună şi planul emoţional uman) se pot produce anumite dezechilibre psiho-emoţionale, mai ales
în cazul celor ce au o sensibilitate relativ crescută, sau anumite traume nervoase ori boli
psihice.

În astrograma acestui moment remarcăm Ascendentul la 12 gr. 52 min. în Gemeni, Soarele
afându-se în Berbec, iar luna în Balanţă. Fiind un aspect nefavorabil la Soarele aflat într-un
semn cardinal, ne putem aştepta la multă nervozitate, agresivitate, furie, irascibilitate, pentru că
este este vorba despre un conflict legat de energiile eului, ale personalităţii (manifestarea părţii
solare a fiinţei este contrariată de energia lunară). În plus, Soarele este şi conjunct cu Uranus,
ceea ce poate conduce la o potenţare a agresivităţii (până la nivel de violenţă distructivă),
existând riscul unor accidente, explozii, traumatizări, incendii, sau alte situaţii neplăcute.

Luna participă şi ea la această opoziţie împreună cu Jupiter (cu care se află în conjuncţie).
Jupiter este retrograd în această conjunctură, putând genera o diminuare a puterii de înţelegere
a situaţiilor de moment, prezenţa sa afectând şi mai mult aspectul nefavorabil cu Uranus şi
Soarele. Pluton intervine şi el în „horă”, trimiţând cuadraturi ambelor grupe de planete (şi
conjuncţiei Soare – Uranus, dar şi conjuncţiei Luna – Jupiter). Astfel, jumătate dintre planete
sunt angrenate într-un careu în T cardinal, ceea ce sporeşte nervozitatea situaţiei.

Ascendentul în Gemeni ne oferă o cheie de rezolvare a situaţiei: prin comunicare, informare,
relaţionarea relaxată cu cei apropiaţi, mici deplasări. Mijlocul Cerului din Vărsător ne oferă şi el
o cheie: prietenie, căutarea unei relaţionări în grup, cunoaştere. Ascendentul şi Mijlocul Cerului
sunt guvernate, principal şi secundar, de Mercur din Taur, care se află în afara careului în T.
Putem găsi astfel alte soluţii de moment: preocupări artistice, diverse practici spirituale (Mercur
fiind în casa a XII-a), o anumită interiorizare sau introspecţie.

Dealtfel, soluţiile pe care ni le oferă Mercur sunt cele mai recomandate, această planetă
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guvernând şi Nodul Nord al momentului, din Fecioară. Ni se sugerează astfel să manifestăm
mult discernământ, realism, autocontrol, luciditate, pentru a putea controla emoţiile defavorabile
ce pot apare. În plus, Nodul Nord se află în casa a IV-a, deci ni se sugerează să ne repliem
asupra vieţii personale, private, şi nu pe viaţa publică, carieră, afirmare socială (unde pot
surveni diverse dificultăţi, tensiuni, confuzii, probleme, datorită Nodului Sud din casa a X-a).

Guvernatorii planetari ai întregii teme sunt Venus şi Neptun, fiindu-ne astfel oferită încă o cheie
de rezolvare a tensiunilor momentului: prin iubire, compasiune, iertare, toleranţă, empatie,
credinţă. În plus este interesant de observat pe ce axă de case ni se plasează opoziţia Soare –
Lună (însoţită de tandemul Jupiter – Uranus).

Dacă opoziţia Soare – Lună ne tranzitează pe axa caselor I – VII, putem avea probleme legate
de afirmarea personală, iniţiative, pe de o parte, şi relaţiile sociale, relaţia de cuplu, relaţiile cu
justiţia, pe de altă parte.

Dacă opoziţia luminariilor ne tranzitează axa caselor II – VIII, putem avea probleme legate de
posesiuni, afaceri, investiţii, pe de o parte, şi impozite, taxe, moşteniri, pe de altă parte.

Dacă opoziţia luminariilor ne tranzitează axa caselor III – IX, putem avea dificultăţi în relaţiile cu
anturajul, în micile deplasări, în ceea ce ţine de comunicare şi informare, pe de o parte, şi
preocupările spirituale, universitare, deplasările în străinătate, pe de altă parte.

Dacă opoziţia luminariilor ne tranzitează axa caselor IV – X, putem avea dificultăţi în viaţa
intimă, privată, domestică, de familie, pe de o parte, în raport cu viaţa publică, cariera
profesională, activităţile politice, pe de altă parte.

Dacă opoziţia luminariilor ne tranzitează axa caselor V – XI, putem avea dificultăţi în relaţiile cu
copiii, propria creativitate, activităţile din timpul liber, pe de o parte, şi relaţiile cu prietenii şi
grupurile, pe de altă parte.

Dacă opoziţia luminariilor ne tranzitează axa caselor VI – XII, putem avea dificultăţi legate de
sănătate, activitatea profesională, capacitatea de a face faţă problemelor de moment.
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Iată deci modul în care putem aborda acest moment de Lună Plină.
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