Influenta lui Jupiter in astrologia medicala in 2011

Astrologii sunt obişnuiţi să îl vadă pe Jupiter parcurgând un semn zodiacal în fiecare an. Există
totuşi perioade în care Jupiter are un parcurs ceva mai neregulat, tranzitând, parţial sau total,
două semne zodiacale în decurs de un an. Am văzut în 2010 că Jupiter a traversat, în cea mai
mare parte a anului, semnul Peştilor, dar a realizat şi o „excursie" în Berbec în perioada verii,
împreună cu Uranus.
În 2011 se întâmplă ceva similar. În perioada 22 ianuarie - 4 iunie a anului în curs Jupiter
traversează semnul Berbecului, iar din 4 iunie şi până la sfârşitul anului se derulează tranzitul
jupiterian prin Taur. Acest tranzit complex va avea multiple efecte, cum ar fi un suflu de
reînnoire, o mare doză de curaj în afirmarea propriei poziţii (aşa cum vedem, spre exemplu,
revoltele de masă din Tunisia şi Egipt, care au forţat deja schimbări politice la vârf). Aici vom
discuta despre implicaţiile medicale ale acestor tranzite.

Trecerea lui Jupiter prin Berbec conferă, ca atitudine psiho-emoţională, o mare doză de
entuziasm, încredere în propriile forţe, curaj, iniţiativă, dinamism, combativitate. Oamenii sunt
dispuşi să se lupte pentru nişte principii, să caute ceva nou, să-şi pună în joc voinţa, forţa
interioară. Filozofia de viaţă a momentului este „luptă pentru lucrurile în care crezi". Cum Jupiter
semnifică întotdeauna o protecţie, o susţinere, un sprijin, inclusiv de ordin spiritual, este firesc
ca aceşti luptători să solicite sprijinul Divinului, al religiei, al principiilor tolerante, liberale, scopul
fiind atingerea unui grad mai mare de libertate.

Generozitatea, expansivitatea, specific jupiteriene, se manifestă acum într-o manieră oarecum
brutală. Tendinţele nefavorabile generate de trecerea lui Jupiter prin Berbec se fac şi ele
resimţite. În primul rând apare o doză considerabilă de agresivitate, nervozitate, impulsivitate,
egocentrism, un spirit de competiţie relativ dizarmonios. Ca prin semn al zodiacului, Berbecul
manifestă o anumită nesiguranţă, generată de „prospeţimea" sa, încât simte nevoia de a-şi
contura propriile limite, propria personalitate într-o manieră zgomotoasă. Jupiter, aflat în
Berbec, alimentează aceste tendinţe.
Datorită impulsivităţii specifice, multe proiecte vor fi demarate oarecum pripit, în mare grabă,
fără o analiză completă, fără o strategie bine formulată.
Influenţele acestui tranzit se vor face, bineînţeles, resimţite şi în planul stării noastre de
sănătate. Conform astropsihosomaticii, toate tendinţele psihomentale generate de tranzitele
planetelor prin semne au răsunet şi asupra sănătăţii corpului fizic. După cum am mai arătat şi
cu alte ocazii, corpul şi mintea omului funcţionează ca o unitate, încât orice schimbare,
modificare, transformare suferită de una dintre componente o afectează imediat şi pe cealaltă,
în sens favorabil sau nefavorabil.
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Prin urmare, sub aspect pozitiv, tranzitul prin Berbec al lui Jupiter generează o funcţionare
foarte eficientă a ficatului. Jupiter îşi are domiciliul în Săgetător, deci în Berbec se află în
trigonocraţie (poziţie favorabilă). Deci focul specific ficatului (care susţine toate procesele de
metabolizare şi detoxifiere ce au loc în acest organ) este întărit, susţinut, ceea ce permite o
activitate dinamică, intensă. La fel de bine va funcţiona şi colecistul (vezica biliară). Activitatea
creierului, a minţii vor fi stimulate, amplificate. Va fi resimţită o mare doză de creativitate
mentală, un suflu de înnoire. Prin stimularea elementului foc, vor fi amplificate procesele de
metabolism (în special partea de „ardere" sau catabolismul), ceea ce poate da o eficienţă
sporită curelor de slăbire, de purificare, de dezintoxicare, programelor de exerciţiu fizic, de
gimnastică (fitness, streching, pilates, etc.). Sportivii pot resimţi un spirit competitiv revigorat, o
plăcere în a se antrena, un tonus sporit (psihic şi muscular), o nouă motivaţie (foarte palpabilă
în cazul unora, adică financiară) pentru activitatea lor.

Acest trend fiziologic favorabil va fi susţinut mai ales la persoanele care au planete plasate în
Berbec (cu care Jupiter va realiza conjuncţii tranzitorii), în Gemeni şi/sau Vărsător (cu care
Jupiter realizează sextile tranzitorii), în Săgetător şi/sau Leu (cu care Jupiter realizează trigoane
tranzitorii).
Tendinţele psihomentale nefavorabile, generate de acest tranzit, se vor face resimţite în special
la cei ce au planete în Balanţă (cu care Jupiter realizează opoziţii tranzitorii), în Rac şi/sau
Capricorn (cu care Jupiter realizează cuadraturi tranzitorii), în Fecioară şi Scorpion (cu care
Jupiter realizează inconjuncţii tranzitorii, mai puţin nefavorabile totuşi decât cuadraturile şi
opoziţiile).
Furia Berbecului, agresivitatea sa explozivă vor lovi în primul rând stomacul („rezervorul"
emoţiilor), unde se pot acutiza sau declanşa gastrite, ulcere (cu crize dificile), refluxuri
gastroesofagiene sau alte afectări locale. Mulţi vor acuza că simt „un rău la stomac", care se va
traduce prin indigestii, vărsături, stări dispeptice, indispoziţii, arsuri, senzaţii gustative neplăcute
(în special acru).

Agresivitatea poate lovi şi sistemul osos. Bolnavii suferinzi de afecţiuni reumatice se vor plânge
de variate dureri osoase reacutizate. Unii vor descrie dureri persistente, alţii arsuri, senzaţii de
greutate, anchiloze ale articulaţiilor. Bolile reumatice inflamatorii (artrite, poliartrite, spondilartite,
reumatisme inflamatorii) vor da mult de furcă medicilor şi terapeuţilor alternativi spre a le trata.
Bolile reumatice degenerative pot fi şi ele reacutizate. Pot şi acutizate sau declanşate şi diverse
boli ale pielii (erupţii cutanate, lupus eritematos, psoriazis, reacţii alergice sau alergodermii,
dermatite de contact, variate dermite), se pot produce arsuri, pe suprafeţe mai mici sau mai
mari ale corpului. Este posibil să se producă diverse accidente, care să producă traumatisme
osoase sau chiar craniene (programele de ştiri ne informează constant despre accidente de
muncă, accidente de circulaţie, traumatisme prin ţurţuri căzuţi în cap, etc.), cu consecinţe mai
mult sau mai puţin grave.
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La nivelul capului, pot apare diverse probleme de sănătate. Despre traumatismele craniene
deja am amintit, ele sunt prezente şi în presă (accidente, agresiuni, violenţe variate, incendii,
explozii). În plus, pot apare probleme cu dinţii (carii, abcese dentare, gingivite, pulpite), posibile
accidente vasculare cerebrale (ischemice sau hemoragice) sau chiar apariţii ori proliferări de
tumori cerebrale.
Afectarea Balanţei (unde se află Saturn, cu care Jupiter va face o opoziţie prelungită) va
genera afecţiuni ale rinichilor, vezicii urinare şi coloanei vertebrale lombare. Astfel, se va putea
vorbi despre infecţii urinare (înalte, gen glomerulo-nefrite, pielo-nefrite, sau joase, gen cistite).
Acest gen de probleme va apare mai ales la persoanele de sex feminin, care vor acuza usturimi
la urinare, dureri lombare, urinări (micţiuni) frecvente, febră (focul Berbecului), frisoane. Durerile
în regiunea lombosacrată a coloanei vor fi considerate crize de lumbago, hernii de disc lombar
sau discopatii lombare, iar durerile resimţite la nivelul unui picior vor fi probabil corelate cu
nevralgia sciatică.

Tranzitul lui Jupiter prin Berbec va potenţa puternic elementul foc, ceea ce va afecta ceea ce
medicina tradiţională chineză numeşte „loja foc" din corpul uman. Loja foc grupează Meridianul
Inimii şi Meridianul Vase-Sex (Pericard). În consecinţă, pot apare şi afectări ale aparatului
cardio-vascular (în special în perioada de Soare în Vărsător, când Soarele opozitează planetele
din Leu, dar şi în perioada tranzitului solar prin Taur, când Soarele va cuadrata semnul Leului,
care guvernează inima). De aceea sunt de aşteptat decompensări ale bolnavilor cu
hipertensiune arterială, cardiopatii ischemice, aritmii cardiace (pe care, de altfel, medicii le
sesizează de câteva zile).

Loja foc mai include Meridianul Intestin subţire şi Meridianul Trei Focare (sau Triplu Încălzitor).
Inconjucţia tranzitorie a lui Jupiter din Berbec cu planetele natale din Fecioară poate genera
unele probleme la nivelul intestinelor, traduse prin tulburări de tranzit (diarei, constipaţii), variate
inflamaţii (duodenite, ulcere duodenale, ileite, colite).

Iată deci modul în care Jupiter din Berbec ne va afecta în acest an sănătatea.

Cuvinte cheie: sănătate, Jupiter, tranzite, meridiane energetice, loji energetice, boli, 2011,
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metabolism, ficat
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