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Introducere
Harta ta natală redă imaginea exactă a poziției corpurilor cerești în momentul nașterii
tale.
Practica astrologiei moderne se bazează pe metodele astrologiei antice, metode
conform cărora poziția exactă a planetelor în momentul nașterii tale poate oferi detalii
importante referitoare la personalitatea și caracterul tău. Planetele care erau poziționate
deasupra ta în momentul nașterii vor avea, implicit, cea mai mare influență asupra ta și
vor apărea în partea superioară a hărții tale natale. Acest punct superior este cunoscut
și sub numele de Mijlocul Cerului. Planetele care răsăreau din partea de Est a
orizontului în momentul nașterii tale vor apărea în partea stângă a hărții natale sau a
Ascendentului. Dacă soarele este poziționat în partea superioară a hărții tale natale
înseamnă că ai fost născut/ă în timpul zilei, iar personalitatea ta va fi direcționată, mai
degrabă, către lumea exterioară.
1
Îți dorești și tu un astfel de raport astrologic? Comandă-l de pe www.introscop.ro

www.introscop.ro

Acest raport va examina poziția exactă a fiecărei planete în momentul nașterii tale,
precum și, a tuturor aspectelor, majore și minore, formate între planete.
Totuși, este important de notat cum că tu nu ești limitat/ă de aceste descrieri, harta ta
natală nu îți poate descrie destinul, desfășurarea acestuia fiind în controlul tău. Este
important să nu uităm că stelele ne influențează, dar nu ne guvernează destinul! Harta
ta natală îți poate descrie cu exactitate potențialul tău nativ, dar dezvoltarea acestuia
reprezintă o alegere conștientă acompaniată de efort consecvent. Așadar, poți alege să
îți dezvolți potențialul sau poți alege să îl ignori, iar alegerea îți aparține în totalitate.
Pozițiile sau aspectele planetare benefice vorbesc despre domeniile din viața ta în care
ai la dispoziție talent nativ și poți avea succes în mod relativ ușor. Pozițiile sau
aspectele planetare adverse pot fi transformate în cele mai mari atuuri personale dacă
ești capabil/ă să înveți cum să canalizezi și folosești în mod constructive energia
respectivă. În interpretarea hărții tale, ne vom concentra, în primul rând, pe cele mai
importante aspecte din harta ta.
Configurația hărții
Careu în T (dublu careu), Venus planetă focar
Harta natală a Angelinei este configurată sub forma unui careu în T. Acest tipar al
aspectelor planetare este format din 2 planete aflate în opoziție și o a treia planetă
aflată în cuadratură cu primele două, numită focar, planeta din urmă devenind un
canalizator al energiilor celor două planete. Această configurație planetară indică, de
regulă, o persoană foarte motivată. Energia acestei persoane este exprimată, cel mai
adesea, prin intermediul energiei punctului focar, mai exact, a punctului poziționat la
mijlocul cuadraturii. Lecția acestei configurații planetare pentru nativ este aceea de a-l
face pe acesta să învețe să își folosească în mod înțelept energia considerabilă pentru
a-și putea atinge obiectivele personale. În punctul focar al hărții Angelinei putem
observa un nivel energetic crescut, unde, diferite părți conflictuale ale personalității sale
ating cel mai înalt grad de tensiune ducând adesea, la un comportament compulsiv în
domeniul vieții ei, domeniu reprezentat în acest punct.
Venus în Rac înzestrează nativul cu o dispoziție blândă și sensibilă, foarte loială și
devotată, accentul căzând pe nevoia de securitate. Afectivitatea Angelinei se exprimă la
nivel inconștient, instinctual și se aplică, de regulă, oricărei persoane cu care intră în
contact. Angelinei îi plac foarte mult copii și este foarte atrasă de idea construirii unui
cămin. Este foarte posibil ca, pe parcursul vieții, să mențină legături strânse cu părinții
săi și cu alți membrii ai familiei; de asemenea, Angelina poate avea un comportament
matern chiar și față de partenerul intim. Angelina este o persoană gentilă, receptivă,
șarmantă și inclinată către nostalgie și sentimentalism. Metaforic vorbind, “The Sound of
Music” ar putea fi cu ușurință filmul ei preferat. Angelina se va simți cu adevărat
împlinită doar atunci când va avea parte de o relație strânsă cu familia sa.
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Venus în Casa I indică, de regulă, o nevoie a nativului de a se exprima prin artă. În cele
mai multe cazuri, nativul este o persoană plăcută și atrăgătoare, fiind în același timp,
interesată de artă și de aspectul estetic al mediului imediat înconjurător.
De fapt, este foarte probabil ca Angelina să perceapă maniera de a se prezenta lumii ca
fiind, ea în sine, o formă de artă. Maniera de exprimare a sentimentelor sale este
impulsivă și entuziastă. Angelina este pasională și impetuoasă în mai toate relațiile sale
și este foarte probabil ca, odată cu înaintarea în vârstă, să fie nevoită să își dezvolte o
consecvență a pasiunii pentru a putea fi capabilă să susțină o relație pe termen lung.
Felul ei de a fi, șarmant și plăcut, contribuie mult la abilitatea acesteia de a atrage ușor
tot ceea ce are nevoie, poate chiar prea ușor. Ar fi benefic dacă ar exersa exprimarea
recunoștinței, astfel încât să nu ajungă în punctul de a lua toate lucrurile din viața sa de
bune. De asemenea, se recomandă să depună mai mult efort pentru toate lucrurile
primite pe parcursul vieții pentru a contribui activ la dezvoltarea armonioasă a
caracterului său.
Trăsături importante
Marte în Berbec (10° Berbec 42')
Marte în Casa a IX-a
Planetă angulară – conjuncție cu Mijlocul Cerului
Marte în Casa a IX-a înzestrează nativul cu o natură optimistă și prietenoasă. Este
foarte probabil ca Angelina să ducă o viață activă din punct de vedere fizic și să practice
un sport sau chiar mai multe. Angelina este idealistă, sinceră și își exprimă opiniile întrun mod direct. De asemenea, este, de regulă, spontană și impulsivă. Poate fi
împrăștiată în maniera în care își organizează energia și ar putea avea de câștigat dacă
ar lucra conștient la a deveni o persoană în care semenii săi să se poată baza în mod
constant. Are o capacitate imensă de a învăța și de a acumula cunoștințe noi. Energia
sa poate fi investită cel mai ușor în acțiuni ce țin de activitățile cerebrale: călătorii,
educație, poate chiar domeniul publicistic. Angelina va fi atrasă de foarte multe lucruri
diferite, urmărind-și obiectivele într-un mod destul de haotic, obicei care i-ar putea
provoca probleme din timp în timp. Are tendința de a nu fi atentă la detalii,
concentrându-și atenția pe imaginea de ansamblu. Uneori poate fi dogmatică, fiind
foarte convinsă de propriul său punct de vedere. Angelinei i-ar prinde bine dacă ar
învăța să își dozeze entuziasmul și să-și concentreze atenția pe obiective accesibile.
Marte în Berbec înzestrează nativul cu o natură optimistă și independentă, precum și,
cu multă ambiție și orientare către lumea externă. Angelina are multă tărie de caracter
și este foarte asertivă. Toate aceste trăsături îi permit să se transforme într-un adversar
extraordinar care devine agresiv când se simte amenințat. Angelina este curajoasă și
entuziastă, calități ce îi vor permite să ajungă departe în viață, însă i-ar fi de folos să
lucreze la tendința de a fi iute la mânie și de a acționa impulsiv. De asemenea, Angelina
ar putea să-și provoace probleme singură datorită faptului că nu este dispusă să facă
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multe concesii sau compromisuri, această tendință fiind accentuată dacă planeta Marte
este aspectată negativ de alte planete în harta sa personală, așadar, i-ar fi de mare
folos să învețe arta compromisului. Un alt lucru extrem de benefic de care ar putea
beneficia ar fi să cultive răbdarea și toleranța pentru a putea contracara efectele
negative provocate ocazional de irascibilitatea sa. Pe termen lung, va avea de câștigat
dacă va exersa stăpânirea de sine și dacă va fi mai generoasă în interacțiunile cu
ceilalți.
Jupiter în Berbec (17° Berbec 25')
Jupiter în Casa a III-a
Planetă angulară – conjuncție cu Mijlocul Cerului
Jupiter în Casa a III-a indică o personalitate serioasă și conștiincioasă. Angelina este o
persoană foarte practică și are talent în lucrul cu publicul. Are tendința de a fi foarte
calculată când vine vorba de gestionarea banilor, fapt ce ar putea-o ajuta să devină un
bun manager. Este foarte probabil ca Angelina să aibă o atitudine detașată și să nu-și
arate sentimentele prea des. De asemenea, i-ar putea fi frică să-și riște pierderea
realizărilor profesionale, nesimțindu-se foarte confortabilă cu ideea asumării riscurilor.
Angelina se ferește de diferitele oportunități ce pot apărea, deși acestea ar putea să o
conducă către un succes și mai mare. Deși este foarte posibil să fi avut parte de
nenumărate perspective de dezvoltare, cele mai multe realizări din viața sa se vor
datora într-o mare măsură dedicației și puterii sale de muncă. Tradiția va juca un rol
important în formarea idealurilor sale. Angelina este văzută ca fiind o persoană nobilă și
onorabilă de către oamenii care o cunosc personal și îi va face o imensă plăcere să fie
privită drept un exemplu demn de urmat.
Jupiter în Berbec indică un nativ cu o personalitate plină de încredere în sine. Angelina
are o energie abundentă, este foarte expansivă și are mult noroc în ceea ce privește
partea materială. Își iubește libertatea și independența și are o fire extrem de optimistă.
Angelina vede posibilități în orice situație, concentrându-se, de obicei, asupra părții
pline a paharului. O componentă principală a imaginii sale de sine este reprezentată de
atitudinea sa pozitivă de tipul: “da, pot!”. Această atitudine este foarte valoroasă și o va
ajuta să avanseze în viață, dar Angelina este sfătuită să aibă grijă să nu lase această
încredere în propriile puteri să fie exprimată sub forma egoismului, în mod special în
cazul în care Jupiter aspectează negativ planeta Marte în harta sa natală. Entuziasmul
său ar trebui temperat pentru ca aceasta să-și poată percepe abilitățile și competențele
într-un mod cât se poate de realist.
Luna în Berbec (13° Berbec 05' 03")
Luna în Casa a IX-a
Guvernatorul ascendentului
Luna în Berbec înzestrează nativul cu o natură ardentă, cu inclinații spre nerăbdare,
independență și impulsivitate. Această poziție indică, de regulă, un nivel ridicat de
energie. Angelina are o natură foarte competitivă care ar putea ascunde, de fapt,
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sentimente de nesiguranță. Aceasta își va resimți emoțiile într-o manieră spontană,
directă și puternică. Ar fi indicat să fie mai atentă la tendințele sale impulsive ce pot fi
descrise printr-o predilecție de a reacționa impulsiv în orice situație dată în loc de a
analiza toate aspectele în mod rațional. Angelina se simte confortabil când se vede pe
sine ca fiind o persoană foarte independentă înzestrată cu foarte mult curaj.
Luna în Casa a IX-a indică o sensibilitate emoțională în ceea ce privește idealurile
înalte și filosofia de tip vizionar. Angelina este visătoare din fire, având tendința de a-și
romanța emoțiile. Filosofia sa personală este bazată pe sentimentele sale privind
idealurile proprii, acestea izvorând, adesea, din subconștient.
Angelina își studiază constant experiențele proprii pentru a-și redefini propria filosofie
de viață, filosofie care ar putea sta la baza unei viziuni proprii asupra spiritualității.
Atitudinea sa filosofică ar putea fi destul de dificil de înțeles de către ceilalți. Angelina ar
putea suferi datorită unui ideal utopic: dorința de a se simți bine tot timpul, neîmplinirea
acestei dorințe putând să îi provoace uneori suferință. Deși Angelina este o visătoare,
visele sale ar putea să reflecte realitatea în momentele în care aceasta este aliniată
conștiinței sale superioare. Această femeie iubește călătoriile și este foarte posibil să
pornească în multe călătorii de-a lungul întregii vieți. Angelina încearcă constant să își
mențină starea emoțională ideală, mult dorită. Totodată, este un profesor înnăscut,
simțind o mare nevoie de a-și împărtăși propria filosofie de viață cu alți oameni. În acest
fel, își poate împărtăși percepțiile imaginative rafinate și le poate arăta celorlalți metode
prin care aceștia își pot rafina, la rândul lor, propriile trăiri și viziuni interioare.
Neptun în Săgetător (10° Săgetător 20')
Neptun în Casa a V-a
Neptun în Casa a V-a descrie un individ foarte creativ și plin de bunătate, dispus să
ajute. Având Neptun în casa a V-a, casa creativității, Angelina are mult talent
artistic/muzical. De multe ori, aceasta este prea bună, fiind dispusă să renunțe ușor la
dorințele proprii în favoarea dorințelor celorlalți. Are tendința să se sacrifice mult pentru
copii săi, oferindu-le foarte multe, fără a primi, în schimb, multe înapoi. Angelina ar
putea avea probleme în a-și exprima dorințele în mod asertiv. Energia sa creativă tinde
spre misticism, ea fiind, în mod paradoxal, atât prezentă, cât și absentă în relaționarea
cu ceilalți. O fire foarte romantică, Angelina are o imaginație foarte puternică și dispune
de talente actoricești ce pot fi de folos atât în viața profesională, cât și în viața
personală. Angelina dispune de un mare potențial de vindecare care poate fi pus la
dispoziție pentru ajutarea altor oameni. Angelina ar putea beneficia de pe urma
încercării de a da viață energiilor sale creative într-o formă care transcende creativitatea
izvorâtă din porniri egocentriste.
Următoarele trăsături sunt valabile atât pentru întreaga generație, cât și pentru nativ:
Neptun în Săgetător înzestrează nativul cu o personalitate impresionabilă, idealistă și
cu o intuiție foarte accentuată. Angelina are înclinații mistice și vede viața printr-un filtru,
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mai degrabă poetic/vizionar decât pragmatic. Nativii cu Neptun în Săgetător sunt
capabili de o credință imensă în mister și în necunoscut și sunt înclinați către studiu,
deși pot simți adesea o lipsă de motivație când vine vorba de obiectivele lor școlare.
Angelina resimte o puternică atracție către călătorii și explorare, către testarea ideilor
noi și a metodelor noi de a face diverse lucruri. Aceasta se poate simți, de asemenea,
atrasă de studii spirituale sau de substanțe psihedelice, substanțe folosite cu scopul de
a tranșcende către o stare de uniune mistică cu întregul univers. Provocarea acestei
poziții constă în testarea puterii individului de a se baza pe viziunea sa interioară
puternică pentru a-și croi propria cale și pentru a da viață viziunii sale interioare.
Pluto în Balanță (6° Balanță 31')
Pluto în Casa a III-a
Pluto în Casa a III-a indică un intelect agil și o inteligență penetrantă. Avându-l pe Pluto
în această casă, Angelina va comunica într-o manieră deosebit de clară și de directă,
existând probabilitatea să fie atașată, într-un mod compulsiv, de propria abilitate de a
comunica și de a scrie, fiind atrasă de orice fel de activități cerebrale. Angelina are o
abilitate de-a dreptul remarcabilă de a înțelege în profunzime modul de comunicare al
unui alt interlocutor, precum și circumstanțele legate de un eveniment, având, în mod
cert, abilități de detectiv. Angelina își poate influența foarte ușor anturajul cu ajutorul
cuvintelor, recurgând, de multe ori, la sarcasm și la ironie. În multe cazuri, comunicarea
cu semenii a fost dificilă în copilărie, acest fapt putând afecta maniera sa de comunicare
chiar și la vârsta adultă, Angelina simțindu-se nevoită să fie mereu în gardă sau să îi
manipuleze pe cei din jur pentru a se proteja. Angelinei îi face plăcere să-și exprime
punctul de vedere și are tendința să creadă cu tărie că are dreptate în ciuda a tot ceea
ce ar crede sau ar susține oamenii din jurul său. Îi va merge cel mai bine în momentele
în care va reuși să nu fie dogmatică sau manipulatoare în interacțiunea cu ceilalți. În
momentul în care va reuși să identifice o modalitate pozitivă de a-și exprima energia
mentală, va fi capabilă să se transforme într-o reală sursă de inspirație, din moment ce
abilitățile sale excelente de exprimare și de înțelegere profundă vor fi folosite într-o
manieră responsabilă și înțeleaptă, modul profund de înțelegere al lumii putând fi folosit
pentru schimbarea în bine a întregii societăți.
Următoarele trăsături sunt valabile atât pentru întreaga generație, cât și pentru nativ:
Pluto în Balanță înzestrează nativul cu o predispoziție de a se concentra pe
dezvoltarea unor legături emoționale strânse, deși indică totodată posibile dificultăți în
căsnicie sau în parteneriate intime. Angelina are o nevoie compulsivă de a fi plăcută de
către ceilalți, reversul medaliei fiind acela că se va angrena în lupte de putere cu
partenerul său de viață.
Nativii cu Pluto în Balanță simt totul foarte pasional, deși este foarte probabil ca aceste
trăiri să nu fie vizibile la exterior. De asemenea, este la fel de probabil ca acești nativi să
își proiecteze dorința de putere pe partenerul de viață în loc să-și asume această
dorință personală. Din această cauză, se pot trezi în relații cu tipologii de parteneri care
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au personalități intense sau manipulatoare care vor exprima în mod deschis tendințele
care se regăsesc în psihicul nativului. Cel mai probabil, Angelina va trece printr-o serie
de transformări la nivelul dinamicii de relaționare în cuplu, odată cu ajungerea la o
înțelegere mai profundă și mai completă a propriului mecanism emoțional. Pe de altă
parte, Angelina își poate dori foarte tare o relație intima strânsă cu o altă persoană,
temându-se, în același timp, de un astfel de atașament. Odată cu înaintarea în vârstă și
cu experimentarea unui anumit număr de dificultăți în acest sens, Angelina se va vedea
nevoită să își reexamineze obiectivele personale.
Este necesară multă înțelepciune pentru a transforma energia generată de parteneriate
într-un act conștient de împărtășire, la fel cum, va fi nevoie de multă înțelepciune pentru
ca Angelina să își descopere propria forță interioară, forță independentă de forța celor
apropiați ei.
Planete Angulare
Impactul soarelui, lunii și al ascendentului asupra personalității Angelinei
Ascendent în Rac
Ascendentul reprezintă masca pe care o afișăm în fața altor persoane, uneori făcând
referire și la aspectul nostru exterior
Nativii cu ascendentul în rac sunt protectori și grijulii față de ceilalți. Planeta dominantă
este luna, Angelina având frecvent emoții fluctuante și diverse toane. Siguranța
personală și căminul sunt foarte importante pentru ea. Poziția lunii va avea o importanță
mare în harta sa personală și va indica direcția cea mai probabilă în care se va dezvolta
personalitatea ei. Dacă luna este bine aspectată de alte planete, viața sa se va derula
fără probleme majore, în schimb, aspectele negative formate între lună și alte planete
pot indica dificultăți pe parcursul vieții (verificați aspectele formate între lună și celelalte
planete). Nativii cu ascendentul în Rac pot părea pasivi, bazându-se, de cele mai multe
ori, pe emoții. Acești nativi nu sunt foarte direcți sau asertivi, fiind mai degrabă subtili în
exprimare și pot reflecta cu mare ușurință emoțiile persoanelor din jurul lor. Nativii cu
acest ascendent au un talent înnăscut în a lucra cu publicul.
Este foarte posibil ca Angelina să fie foarte atașată de trecutul său, acest semn zodiacal
fiind foarte strâns legat de trecut și de karmă. Aceste persoane pot petrece chiar și
câteva ore bune într-un anticariat sau într-un magazin de antichități, luptându-se de
multe ori cu neputința de a se despărți de obiecte, chiar dacă acestea nu le mai sunt de
folos.
Venus formează o conjuncție strânsă cu Ascendentul
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
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Acest aspect planetar o înzestrează pe Angelina cu o natură blândă, afectuoasă, poate
chiar manipulatoare. Angelina este binedispusă, șarmantă și plăcută de cei din jurul ei.
Frumusețea fizică este un alt indicator al acestui aspect. Angelina este sensibilă și
prezintă o inclinație către activități artistice și împrejurimi frumoase, plăcute ochiului. De
asemenea, poate dispune de mult talent în arte, în special, în muzică și dans. Relațiile
sunt foarte importante pentru ea. Aceasta este foarte conectată la propriile dorințe și de
cele mai multe ori, tinde să obțină exact ceea ce își dorește (dispunând de mult șarm,
nu îi este de obicei foarte dificil). De fapt, îi este recomandat să analizeze mai în
profunzime însemnătatea experiențelor variate pe care le invită în viața sa cu o așa
mare ușurință, această analiză fiind necesară pentru a-și dezvolta tăria de caracter.
Uranus formează un careu strâns cu Ascendentul
Energiile celor două planete se exprimă tensionat; tensiunile interne pot conduce către
o evoluție personală spectaculoasă, însă nativul are nevoie de mult timp și trebuie să
depună mult efort pentru a integra cele două energii:
Acest aspect indică un individ excentric, cu o voință foarte puternică. Angelina este un
gânditor independent și original, având un intelect activ, orientat către știință și futurism,
capabil să dea viață unor idei revoluționare. Aceasta este atras de risc și din timp în
timp va avea tendința de a-și arunca viața în aer, fiind nevoită să o ia apoi de la capăt,
eliminând tot ce a construit anterior. Datorită faptului că este uneori imprevizibilă,
anumitor persoane le-ar putea fi foarte greu să se simtă confortabil în prezența sa.
Angelina este predispusă sentimentelor de nervozitate sau impacientare și poate bate
în retragere când vine vorba de asumarea angajamentelor sau a responsabilităților.
Este determinată să obțină ceea ce își dorește, independent de dorința sau voința altor
persoane, iar asta se datorează faptului că iubește mult libertatea, independența și
nonconformismul în general. Așadar, este foarte posibil ca Angelina să se revolte
împotriva normelor sociale sau, cel puțin, să intre în conflict cu alți oameni când vine
vorba de așteptări și norme impuse din exterior. Angelinei i-ar prinde bine dacă ar
încerca să-și controleze impulsurile vizionare pentru a reuși să le integreze mai bine
atât în propria viață, cât și în viața comunității din care face parte, sau de ce nu, chiar a
societății la o scară mai largă.
Soarele formează un semicareu cu Ascendentul
Energiile celor două planete nu se îmbină armonios, rezultând într-o tensiune internă
minoră:
Acest aspect între Soare și Ascendent o înzestrează pe Angelina cu o natură
generoasă și plină de voință. Angelina este încrezătoare în forțele proprii, asertivă,
creativă și dramatică, dar totodată, un pic prea indulgentă. Asemeni nativilor cu
ascendent în Leu, nativul care are acest aspect în harta sa natală este înzestrat cu
multă energie, curaj, onestitate și mândrie. Provocarea acestei poziții constă în
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dezvoltarea conștiinței de sine, în dezvoltarea umilității și a compasiunii și în evitarea
adoptării unei atitudini arogante și egoiste.
Soare în Gemeni (13° Gemeni 25' 19")
Soare în Casa a XI-a
Soare în Gemeni
Gemeni este un semn de aer mutabil și guvernează mâinile, umerii și plămânii. Planeta
guvernatoare a acestei zodii este Mercur. Acest semn zodiacal este asociat cu
comunicarea, gândirea logică (bazată pe dualitate) și mintea conștientă. Nativii cu
Soarele în gemeni tind să fie intelectuali și detașați, comunică ușor și sunt realmente
curioși despre tot ce ține de viață sau de alți oameni în general. Aceștia sunt capabili să
vadă ambele părți ale oricărei situații și au tendința de a fi ușor superficiali. Nativii cu
soarele în Gemeni trec cu ușurință prin viață, implicându-se în tot felul de activități
diverse din dorința de a cunoaște și de a învăța cât mai multe lucruri noi. Nativii sunt
ingenioși, posedă un simț al umorului ieșit din comun, sunt niște conversaționaliști
talentați și au talent pedagogic. Totodată, aceștia pot fi neliniștiți și ușor răutăcioși. Spre
deosebire de nativii cu soarele în Taur, acești nativi sunt destul de liberali în relațiile
personale. Se pot plictisi destul de ușor, dar dacă dezvoltă o capacitate de a fi
consecvenți, își pot dezvolta talentele artistice și intelectuale la maxim.
Soarele în Casa a XI-a va determina nativul să își folosească forța și energia vitală
pentru a funcționa ca parte integrată a unui colectiv. Angelina se simte în largul ei în
momentul în care va face parte dintr-un grup, putând fi vorba chiar și de un grup de
prieteni, tinzând să își lege identitatea de apartenența la grup. Totodată, poate fi atrasă
și de ideea de a face parte dintr-o grupare unită de o cauză comună, cauza putând fi de
ordin social, religios, umanitar sau chiar politic. Indiferent de natura grupului, Angelina
va avea capacitatea de a-și alinia identitatea și obiectivele personale cu cele ale
grupului din care face parte. Abilitatea sa naturală de a simți instinctual nevoile
colectivului ar putea-o plasa foarte ușor într-o poziție de conducere, dar chiar dacă nu
va ajunge să preia conducerea grupului, fiind doar un membru influent, abilitatea sa de
a simți ușor nevoile, dorințele și obiectivele colectivului i-ar putea oferi sentimentul că
are o misiune în viață. Angelina se va simți în siguranță în momentele în care își va
petrecere timpul cu oameni care îi împărtășesc viziunea, existând chiar riscul să-și
piardă identitatea datorită unei cauze împărtășite sau a unui sistem de credință comun.
Angelina se poate apăra de astfel de situații extreme prin formarea de prietenii sau
alianțe în care se poate conecta cu indivizi similari, dar asta doar la nivel individual și nu
colectiv. I-ar prinde bine dacă și-ar identifica exact abilitățile și trăsăturile care îi dau
valoare ca individ, acest lucru ajutând-o să devină conștientă de rolul personal pe care
îl poate juca în interiorul grupului, fără a se pierde pe sine.
Soarele formează un sextil strâns cu Luna
Guvernatorul ascendentului
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Energiile celor două planete se îmbină armonios și permit apariția unor conexiuni și
oportunități noi în viața nativului:
Acest aspect o înzestrează pe Angelina cu o personalitate stabilă și integrată, aceasta
urmărindu-și cu încredere obiectivele personale. Angelina se va bucura de o sănătate
bună, va fi optimistă și populară în cercul său de prieteni și nu va privi problemele vieții
ca pe niște obstacole, ci mai degrabă, ca pe niște provocări care trebuie depășite. Este
foarte probabil ca relația dintre părinții săi să fi fost una armonioasă, așadar, odată
ajunsă la vârsta adultă, Angelina se va aștepta la comunicare constructivă și înțelegere
reciprocă și în propriile sale relații. Familia este foarte importantă pentru ea, aceasta
fiind grațioasă și, în general, veselă și creativă. Angelinei i-ar prinde bine dacă ar lucra
mai mult pentru a deveni mai harnică și mai puțin procrastinatoare.
Soarele formează un sextil strâns cu Marte
Energiile celor două planete se îmbină armonios și permit apariția unor conexiuni și
oportunități noi în viața nativului:
Sextilul dintre Soare și Marte ne indică faptul că Angelina are o personalitate activă,
decisivă și plină de încredere în sine. Aceasta are multă vitalitate și rezistență fizică,
este sociabilă și îi face mare plăcere să își exercite atât puterea fizică, cât și cea
mentală. Angelina se va simți împlinită în momentele în care este implicată în orice tip
de activitate, indiferent de natura acesteia. Acțiunea de tip constructiv și just pare să fie
o formă de exprimare naturală a energiei sale. Este foarte probabil ca Angelina să fie
deschisă, directă și să posede abilități extraordinare care pot fi folosite atât în atletism,
cât și în lupte fizice.
Soarele formează o opoziție puternică cu Neptun
Energia și nevoile celor două planete sunt antagonice. Evenimentele exterioare
stimulează interacțiunea dintre cele două planete, dar provocarea pentru nativ constă în
integrarea celor acestor energii opuse:
Acest aspect indică, de cele mai multe ori, un individ foarte sensibil, vizionar și creativ.
Angelina are o aură specială și pare că aparține unei alte lumi. Angelina are înclinații
artistice și/sau muzicale, fiind de multe ori dispusă să lase de la sine sau să se sacrifice
pentru binele altor persoane. De asemenea, este posibil ca Angelina să se simtă de
multe ori nesatisfăcută cu munca sau cu viața sa în general, având tendința de a
procrastina sau de a recurge la orice altă formă de escapism. Nesimțindu-se liberă să
devină cine își imagina că va deveni, își poate forma diverse iluzii auto-înșelătoare sau
poate experimenta diferite substanțe alteratoare de percepție. Angelina ar putea avea
probleme și cu simțul realității, fiind foarte ușor de mințit sau de înșelat de către ceilalți.
Energia neptuniană trebuie folosită cu înțelepciune. În momentul în care va găsi o formă
eficientă de exprimare a acestei energii, Angelina se va bucura de o mare putere
creativă care poate fi folosită în orice domeniu artistic: teatru, muzică sau poezie. Lecția
10
Îți dorești și tu un astfel de raport astrologic? Comandă-l de pe www.introscop.ro

www.introscop.ro

acestui aspect constă în găsirea unui echilibru constructiv între viața reală și
dimensiunea spirituală a realității.
Soarele formează o conjuncție cu Mercur
Guvernatorul Soarelui
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
Această conjuncție ne duce cu gândul la o persoană care apreciază activitățile
cerebrale, Angelina având abilități excelente de comunicare și de deducție logică.
Aceasta are o inteligență vie și comunică eficient, dar poate fi, în același timp,
neliniștită, nerăbdătoare sau în unele cazuri, încăpățânată și poate prea atașată de
propriul punct de vedere. Angelina înțelege lucrurile într-un mod propriu, fiind un
gânditor independent, inspirat, iar în unele cazuri, de-a dreptul vizionar.
Soarele formează un semicareu cu Venus
Energiile celor două planete nu se îmbină armonios, rezultând într-o tensiune internă
minoră:
Acest aspect o va înzestra pe Angelina cu o personalitate excitabilă și emotivă, aceasta
fiind, în general, veselă și caldă. Aspectul mai indică, de asemenea, posesia abilităților
artistice (muzică, teatru) și o atracție către estetic. Este posibil ca Angelina să fie
percepută ca fiind superficială din punct de vedere emoțional, deși este foarte probabil
să fie, totodată, foarte plăcută de cei din jurul său datorită grației și a șarmului său.
Soarele formează un sextil cu Jupiter
Energiile celor două planete se îmbină armonios și permit apariția unor conexiuni și
oportunități noi în viața nativului:
Acest aspect indică, de regulă, o persoană energică și generoasă, cu o atitudine
pozitivă și constructivă. Angelina tratează viața într-o manieră aproape spirituală, are
bune abilități manageriale și are potențialul de a deveni un leader foarte capabil.
Aceasta are gusturi și preferințe simple, ușor de satisfăcut, având totodată, mult noroc
în planul material.
Soarele formează un trioctil cu Uranus
Energiile celor două planete nu se îmbină armonios, rezultând într-o tensiune internă
minoră:
Acest aspect indică un individ excentric și cu o voință puternică. Angelina va acționa
mereu într-un mod original, nefiind foarte afectată de normele convenționale acceptate
în cultura sa. Este foarte posibil ca aceasta să fie nechibzuită sau imprevizibilă, fiind
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capabilă să își reorganizeze viața în mod periodic prin înlocuirea vechilor fundații cu
unele complet noi. Angelina este un gânditor independent și original, având un intelect
activ, orientat către știință și futurism, capabil să dea viață unor idei revoluționare.
Aceasta este predispusă sentimentelor de nervozitate sau impacientare și poate bate în
retragere când vine vorba de asumarea angajamentelor sau a responsabilităților.
Angelinei i-ar prinde bine dacă ar exercita mai mult control asupra impulsurilor sale
creative și vizionare, astfel încât să găsească o manieră mai eficientă de a-și prezenta
ideile revoluționare în comunitatea din care face parte.
Soarele formează un trigon cu Pluto
Energiile celor două planete se îmbină ușor, conexiunea fiind una benefică pentru nativ:
Nativul care are Soarele în trigon cu Pluto va avea o personalitate puternică și își va
dori să fie recunoscut și admirat de către ceilalți. Angelina va simți puternic orice dorință
și va trece periodic prin perioade de auto-transformare, perioade care vor conduce la
multe schimbări în viața sa. Angelina își va exprima opiniile cu mult curaj și va avea o
nevoie, aproape compulsivă, de a-și impune voința sau de a-i convinge pe cei din jur de
importanța propriei persoane. Cu toate acestea, va simți nevoia de a-i apăra pe cei mai
slabi decât ea și va reacționa vehement la orice formă de nedreptate. Pe plan afectiv,
va avea tendința de a se implica foarte puternic în orice relație nouă și va fi absorbită de
partenerul său până în momentul în care relația se va fi consumat în totalitate.
Comportamentul său egocentrist poate avea la bază sentimente de neîncredere în sine.
O analiză mai profundă a acestor sentimente s-ar putea dovedi foarte benefică pentru
ea, mai ales, având în vedere faptul că aceasta dispune de puteri de regenerare și
renaștere. În momentul în care Angelina va învăța să își canalizeze energia
considerabilă și către obiective sociale și nu doar către obiective personale, ar avea
potențialul să devină un punct focal de transformare pentru societate la scară largă.
Soarele formează un sextil cu Mijlocul Cerului
Energiile celor două planete se îmbină armonios și permit apariția unor conexiuni și
oportunități noi în viața nativului:
Acest aspect o înzestrează pe Angelina cu o personalitate puternică, aceasta fiind
foarte implicată în viața sa profesională și investind mult timp și energie în cariera sa.
Angelina pare a fi dominatoare și poate fi percepută ca fiind egoistă, concentrată pe a-și
atinge propriile obiective. Angelina posedă un simț extraordinar al valorii reușitei și, cel
mai probabil, va realiza foarte multe în viață, dar există posibilitatea să fie mult prea
motivată de ocuparea unor poziții importante din punct de vedere ierarhic.
Luna formează o conjuncție cu Marte
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
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Această conjuncție înzestrează nativul cu o personalitate curajoasă și viguroasă.
Angelina este curajoasă, neînfricată, plină de inițiativă și de energie. Aceasta tinde să
fie impulsivă, să își asume riscuri nenecesare și să aibă un temperament vulcanic,
uneori chiar exploziv. În același timp, este foarte probabil ca Angelina să fie un gânditor
profund și să se bucure de o relație deosebit de bună cu publicul. De regulă, are intenții
bune și constructive, în ciuda manierii extreme de exprimare.
Luna formează un trigon puternic cu Neptun
Energia celor două planete se îmbină ușor, conexiunea fiind una benefică pentru nativ:
Acest aspect înzestrează nativul cu o natură sensibilă, emotivă, idealistă și iubitoare.
Angelina va avea o aură transcendentală și va iubi muzica, arta și va fi un om sufletist,
sacrificându-se de multe ori pentru binele altor persoane. Probabil că mediul familial a
avut o influență foarte mare asupra sa, aceasta având tendința să privească anii
copilăriei printr-un filtru idealist. Căminul este important pentru ea, Angelina fiind
dispusă să își schimbe reședința de multe ori în căutarea căminului ideal; o altă
posibilitate ar fi ca aceasta să fie într-o căutare perpetuă a partenerului ideal.
Persoanele a căror lună este aspectată de Neptun ar putea avea probleme în a accepta
aspectele mai pragmatice ale vieții. Angelinei i-ar prinde tare bine dacă ar reuși să-și
pună în aplicare idealurile înalte într-o manieră mai realistă, sau cel puțin, mai clară.
Luna formează un cvintil cu Mercur
Guvernatorul soarelui
Energiile celor două planete se îmbină într-un mod pozitiv, având o influență subtilă:
Acest aspect o înzestrează pe Angelina cu o mentalitate logică și obiectivă. Aceasta
este o bună comunicatoare, exprimându-și emoțiile cu o foarte mare ușurință. Angelina
va învăța continuu pe tot parcursul vieții sale și are bune abilități de comunicare cu
publicul larg. De regulă, se observă o preferință către un stil de comunicare direct și
concis, aceasta fiind onestă în raport cu cei cu care intră în contact.
Luna formează o conjuncție cu Jupiter
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
Această conjuncție înzestrează nativul cu o personalitate iubitoare, amabilă,
prietenoasă, sociabilă, generoasă, precum și, cu o dispoziție nobilă. Angelina dă
dovadă de o spiritualitate care nu se exprimă ca o simplă filosofie, ci care se exprimă,
mai degrabă, prin acțiuni concrete, caracterizate de iubire și compasiune. Angelina are
o foarte mare priză la public și atrage recompense materiale cu o foarte mare ușurință,
deși nu pare să depună un mare efort în acest sens. Aceasta este întruchiparea
filantropiei, fiind onorabilă și de încredere în relațiile cu semenii săi, având totodată, un
real sentiment de încredere în sine, sentiment datorat, cel mai probabil, unei copilării
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stabile și fericite. Este foarte posibil ca Angelina să prezinte o înclinație către
dimensiunile mai poetice sau mai mistice ale existenței.
Luna formează un careu cu Saturn
Energiile celor două planete se exprimă tensionat; tensiunile interne pot conduce către
o evoluție personală spectaculoasă, însă nativul are nevoie de mult timp și trebuie să
depună mult efort pentru a integra cele două energii:
Având acest aspect, Angelina ar putea părea rigidă din exterior, acesteia fiindu-i greu
să își arate emoțiile (aspectul indică, de cele mai multe ori, existența unui blocaj la
nivelul exprimării emoțiilor). Angelina ar putea fi extrem de sensibilă, existând
posibilitatea ca aceasta să fi avut probleme cu atenția parentală care i-a fost arătată în
copilărie sau ca aceasta să se fi fixat pe un singur părinte, în special, pe mamă. Există
posibilitatea ca Angelina să se identificat prea tare cu mama sa, sau, dimpotrivă, să fi
respins cu totul influența ei. De asemenea, o altă posibilitate ar fi ca aceasta să își fi
perceput mama ca fiind distantă și rece, o atitudine care se va reflecta de-a lungul vieții
sale în relațiile cu persoanele apropiate de sex feminin. În harta natală a unei femei,
acest aspect poate vorbi despre nevoia femeii de a se conecta mai bine cu propria sa
feminitate. Lecția acestui aspect vorbește despre nevoia de a înțelege și de a prețui
adevăratele origini ale ființei lăuntrice, acest lucru având potențialul să conducă la o mai
bună acceptare de sine și la dezvoltarea unui simț real de siguranță de sine.
Luna formează o opoziție cu Pluto
Energia și nevoile celor două planete sunt antagonice. Evenimentele exterioare
stimulează interacțiunea dintre cele două planete, dar provocarea pentru nativ constă în
integrarea celor acestor energii opuse:
Acest aspect indică un individ introvertit și capricios care are o mare nevoie de
siguranță emoțională. Este foarte posibil ca Angelina să fie foarte sensibilă și să aibă
emoții intense, având o tendință de a deveni complet absorbită în relațiile sale intime.
Angelina este, totodată, o femeie foarte puternică cu o dorință lăuntrică puternică de a
se transforma atât pe sine, cât și pe cei din jurul său. Nimic nu poate sta în calea sa
odată ce și-a setat un obiectiv clar în minte. Nevoia ei de siguranță se poate manifesta
fie sub forma unei dorințe compulsive de a se simți sigură pe căminul său, fie sub forma
unei dorințe de a avea un mediu familial care poate fi controlat în totalitate, chiar dacă
acest lucru ar implica un comportament dictatorial din partea sa. Este foarte posibil ca,
în copilărie, Angelina să fi fost controlată excesiv de unul sau chiar de ambii părinți, în
mod special de către mamă și există posibilitatea ca aceasta să se lupte frecvent cu
acest părinte pentru propria sa autonomie, chiar și la vârsta adultă. Aceste conflicte
interioare pot fi soluționate pe parcursul vieții, începând cu o mai bună înțelegere a
nevoilor proprii în plan afectiv. Provocarea acestui aspect constă în transformarea
eternului sentiment de nesiguranță prin acceptarea onestă a propriilor motivații
intrinseci.
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Luna formează o conjuncție cu Mijlocul Cerului
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
Această conjuncție o înzestrează pe Angelina cu o personalitate sensibilă, plină de
compasiune și de grijă față de semeni. Stima sa de sine poate fi influențată foarte tare
de către cei din anturajul său, așadar, pentru a se simți bine, Angelina are o nevoie
mare de a fi apreciată și admirată de către cei din jurul său. Angelina are potențial
pentru a avea succes în mediul de afaceri, deoarece are o prezență dramatică care îi
permite să-i influențeze ușor pe cei din jurul său; de asemenea, atitudinea sa plină de
grijă și compasiune determină oamenii să se deschidă ușor în fața ei și să aibă
încredere în ea. În viața profesională, Angelina își setează prioritățile luând în calcul, în
primul rând, oamenii și pe urmă profitul. Aceasta va fi mereu foarte implicată în orice
chestiune ce ține de munca sa, iar cariera ei poate urma o traiectorie destul de
schimbătoare.
Guvernatorul soarelui în harta Angelinei este
Mercur în Gemini (22° Gem 20')
Guvernatorul Soarelui în harta natală va avea o influență puternică asupra personalității
acestuia:
Mercur în Gemeni o înzestrează pe Angelina cu un intelect alert, curios și foarte
expresiv. Angelina este foarte versatilă și este capabilă să învețe foarte multe lucruri
diferite, fiind foarte atrasă de varietate. Angelina va analiza constant lumea din jurul său
și își va folosi intelectul pentru a-și analiza cu atenție percepțiile. De cele mai multe ori,
ea va tinde să abordeze lucrurile într-o manieră intelectuală, nu foarte pragmatică și
deși analizează constant totul, nu obișnuiește să analizeze lucrurile în profunzime.
Angelinei îi face plăcere și chiar are mare nevoie să comunice cu multe tipologii diferite
de oameni, iar ritmul său de vorbire este alert și dinamic. De asemenea, are multă
energie și poate suferi de anxietate. Datorită hiperactivității constante a minții sale, i se
recomandă exersarea unor tehnici de mindfulness.
Mercur în Casa a XI-a face trimitere la o conexiune puternică între conștiința personală
a Angelinei și cea a oamenilor din jurul său, fie că este vorba despre prieteni sau de o
afiliere la diverse grupuri sociale. Angelina este înzestrată cu o motivație socială
puternică și tinde să își folosească energia pentru avansarea cauzelor sociale
importante pentru ea. Este atrasă de știință și este foarte curioasă de fel, având o
mentalitate detașată și abilități excelente de gândire critică și deducție logică. Gândirea
sa este idealistă, dar, în același timp, bine ancorată în realitate. Angelina va fi un bun
judecător de caractere și va ști să aprecieze tot ce este frumos în lume, fiind conștientă
de utilitatea practică a acestor lucruri frumoase. Angelinei îi face plăcere să învețe
înconjurată de oameni cu care poate împărtăși interese și curiozități similare, fiind foarte
conștientă de maniera în care membrii unui colectiv împărtășesc și integrează idei.
Angelina are o abilitate foarte bună de a colecta și de a integra ideile născute într-un
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colectiv, fapt datorită căruia se poate găsi adesea în postura de facilitator principal în
orice grup s-ar afla. Angelina poate evolua dacă învață să comunice și să se exprime în
contextul unui grup sau al unui colectiv cât mai numeros.
Acțiunea celorlalte planete natale asupra personalității nativului
Saturn în Rac (17° Rac 23')
Saturn în Casa a XII-a
Saturn în Casa a XII-a indică un blocaj pe plan spiritual, mai exact, un blocaj în
abilitatea Angelinei de a se identifica cu “tot ceea ce este”. Angelina este serioasă și
foarte conștientă de sine. Totodată, este introspectivă și poate avea diverse toane, fiind
înclinată să simtă compasiune față de problemele altora. Aceasta poate avea uneori
senzația că viața este fie prea grea, fie înafara controlului său. Angelina poate resimți
un sentiment de încarcerare sau un puternic sentiment de vinovăție, sentimentul fiind,
mai degrabă, unul general, deloc specific. Ar putea tinde să se retragă periodic din viața
de zi cu zi sau să renunțe la control într-un fel sau altul. Se poate întâmpla și opusul, în
sensul că Angelina ar putea încerca foarte tare să controleze orice aspect al vieții sale.
Prezintă o puternică pornire interioară către evoluție spirituală, pornire prezentă în orice
ființă umană, dar în cazul nativului care are Saturn în casa a XII-a în harta sa natală,
această evoluție se va declanșa în momentul în care nativul va reuși să se detașeze de
sinele său personal și să accepte o uniune mistică cu orice formă de viață.
Următoarele trăsături sunt valabile atât pentru întreaga generație, cât și pentru nativ:
Saturn în Rac indică un blocaj emoțional (o greutate în exprimarea emoțiilor). Angelina
pare a fi lipsită de emoții și rigidă sau indisponibilă din punct de vedere emoțional.
Aceasta tinde să se retragă din situațiile care implică o încărcătură emoțională prea
mare. Este posibil ca Angelina să nu fi avut parte de o îngrijire parentală
corespunzătoare în primii săi ani de viață și din această cauză, deși atât familia cât și
căminul său sunt foarte importante pentru ea, va simți nevoia să evadeze periodic.
Angelina poate dezvolta o fixație pentru unul sau ambii părinți și poate avea tendința de
a trăi în trecut, așadar, trebuie să depună mult efort pentru a se vindeca emoțional.
Siguranța este o valoare foarte importantă pentru ea și o poate motiva să depună mult
efort pentru a dobândi confortul material mult visat. Angelina poate fi înzestrată cu
puteri psihice puternice. Nativului cu această poziție a lui Saturn i se recomandă să
încerce să înțeleagă mai profund valoarea adevăratelor sale origini pentru a-și dezvolta
un sentiment mai puternic de securitate și de acceptare de sine. Dimensiunea
personală și intimă a sentimentelor proprii trebuie acceptată și integrată în propria ființă,
ascunderea emoțiilor nefiind deloc benefică.
Uranus în Balanță (28° Balanță 48')
Uranus în Casa a IV-a
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Uranus în Casa a IV-a indică un individ excentric cu emoții volatile. Este posibil ca
Angelina să își schimbe frecvent locuința pe parcursul vieții. Aceasta poate avea
perioade când se simte nesigură pe ea, sentiment provocat, cel mai probabil, de un
mediu familial perturbat în copilărie. Mediul familial a fost fie stimulant/provocator, fie au
existat diverse dificultăți în familie datorită vieților active ale ambilor părinți, a căror
tendință a fost să fie foarte prinși în diverse activități, fiind mai puțin concertați pe copii.
Angelina poate avea dificultăți în a se simți sigură pe sine sau, dimpotrivă, poate fi
foarte concentrată pe lumea sa interioară, dezvoltând un puternic sentiment de
individualitate unică. Ea are capacitatea de a-și imagina modalități complet noi ce țin de
uniunea tribală. Angelina poate deveni interesată de protecția mediului înconjurător sau
de orice alte idei care țin de reinventarea sistemului ecologic în care trăim cu toții.
Nativul cu Uranus în Casa a IV-a se află pe un drum de transformare al percepției de
sine și trebuie să ajungă la un sentiment de integrare și stabilitate prin eforturi proprii,
nu prin adoptarea inconștientă a atitudinilor sociale care datează de pe vremea mediului
parental din copilărie.
Următoarele trăsături sunt valabile atât pentru întreaga generație, cât și pentru nativ:
Uranus în Balanță indică un individ independent și original în relațiile intime și în
exprimarea impulsurilor sale creative, artistice. Angelina iubește frumosul și armonia,
dar își exprimă această iubire într-o manieră proprie, unică. Aceasta nu se conformează
concepției convenționale asupra esteticului și este mereu în căutarea unei noi forme de
exprimare. Angelina este idealistă și filosofică și este interesată de orice formă nouă de
stimulare. Aceasta poate avea probleme în relațiile intime, deoarece partenerul o va
percepe ca fiind afectuoasă într-o zi și complet dezinteresată în alta. Este foarte
probabil ca Angelina să se afle în căutarea unei relații neconvenționale care să îi ofere
atât siguranță emoțională, cât și libertate suficientă pentru propria sa evoluție
individuală. Comparativ cu alți oameni, Angelina are o mai mare nevoie de spațiu
personal în relațiile intime și va căuta un partener care să înțeleagă acest lucru și care
va avea, asemenea ei, o viziune neconvențională asupra ideii de parteneriat. Angelina îi
va prezenta partenerului său idei noi în sfera relaționării intime. Unul din obiectivele sale
va fi să transforme energia cuplului într-o entitate unitară care să poată deservi nevoilor
ambilor parteneri.
Chiron în Berbec (26° Berbec 46')
Chiron în Casa a X-a
Chiron în Casa a X-a vorbește despre problemele pe care Angelina le va întâmpina în
demersul său de a acționa cu autoritate și de a aduce o contribuție responsabilă
societății. Este foarte probabil ca Angelina să aibă o atitudine rebelă față de orice formă
de autoritate, dar să simtă, în același timp, o atracție compulsivă față de aceasta.
Chiron în casa a X-a poate indica către situații din viața acesteia când fie a cedat foarte
ușor în fata autorității altor oameni, fie a acționat ea însăși cu o asemenea autoritate
sau forță încât cei din jur s-au simțit intimidați. Dorința sa compulsivă de a acționa cu
autoritate își are rădăcinile în copilărie când a fost controlată într-un mod foarte strict și
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odată ajunsă la vârsta adultă, va tinde să supracompenseze pentru experiențele din
trecut. Orice individ își dorește să fie în control, iar reacția cea mai frecventă în fața unei
autorități care nu prezintă încredere este să acționăm primii înainte ca ceilalți să ne
dicteze ce să facem. O altă manifestare a acestei poziții poate lua forma unei atracții
foarte puternice către succes, atracție acompaniată, totodată, de sentimente ambigue
față de succesul dorit sau obținut. Angelina poate avea sentimentul cum că părinții săi
au împins-o către căutarea acerbă a succesului, dar că, în schimb, nu și-a croit un drum
propriu, ales prin liberul său arbitru și că nu acționează din convingeri și idealuri proprii.
Aceste sentimente sunt strâns legate de o stimă de sine scăzută și din acest motiv,
Angelina va depune mult efort pentru a-și croi un nume cunoscut în lume, însă cu toate
acestea, în momentul în care obține renumele dorit, victoria îi poate părea lipsită de
însemnătatea pe care i-a atribuit-o inițial. Pentru a evita asta, ar fi bine să încerce să fie
mai atentă la emoțiile sale cele mai ascunse pentru a încerca să le identifice și să le
înțeleagă în mod conștient. Odată demarat acest proces, va putea continua pe calea
evoluției personale, fiindu-i din ce în ce mai ușor să-și confrunte această latură mai
întunecată. Cu trecerea timpului, Angelina va reuși să proiecteze în exterior o formă mai
integrată și mai conștientă a puterii sale.
Următoarele trăsături sunt valabile atât pentru întreaga generație, cât și pentru nativ:
Chiron în Berbec indică probleme la nivelul folosirii energiei personale când vine vorba
de inițierea acțiunilor. Este posibil ca, în copilărie, Angelina să se fi simțit pusă la
pământ de către cei mai importanți adulți din viața sa. Chiar dacă a ajuns la vârsta
adultă, Angelina ar putea întâmpina probleme în a-și atinge potențialul. Aceste
probleme ar putea forma baza unui șir de eșecuri, în sensul că, aceasta ar putea
acționa adesea încercând să evite eșecul în loc să caute succesul, succes care, odată
atins, i-ar putea reda încrederea în forțele proprii. O altă manifestare a acestei poziții ar
putea consta în tendința sa de a acționa în favoarea altor persoane, obiectivele
acestora fiind considerate mai importante și deci căpătând prioritate în fața obiectivelor
sale proprii. Având senzația că nu a reușit multe în viață, Angelina ar putea încerca să
compenseze prin a se pune pe sine pe locul doi și prin a încerca să ajute alți oameni
să-și atingă cu succes obiectivele. Aceste tipare vor fi greu de depășit, atât timp cât se
vor derula la nivelul subconștientului, așadar, primul pas către ameliorarea acestei
probleme va consta în conștientizarea durerii simțite, mai exact, în descoperirea și
recunoașterea acelor experiențe din trecut care au condus la formarea sentimentelor de
frustrare legate de abilitățile personale. Doar din acel moment va reuși să se ridice
deasupra acestor experiențe dureroase și să-și poată prezenta sinele adevărat unui
public mai larg. Odată ce și-a conștientizat și înțeles aceste experiențe, Angelina va fi
capabilă să ajute și alți oameni care se confruntă cu probleme similare, în special,
ținând cont de faptul că abordarea sa nu va proveni dintr-un sentiment fals de victorie și
reușită, ci mai degrabă, dintr-un sentiment de prietenie și dorință onestă de a fi de folos
semenilor săi.
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Nodul Nord în Săgetător (0° Săgetător 53')
Nodul Nord în Casa a V-a
Această poziție denotă că Angelina are o mare nevoie de a fi admirată și apreciată
pentru creativitatea sa. Putem spune că va fi binecuvântată pe parcursul vieții sale,
deoarece, comparativ cu majoritatea oamenilor, se bucură de o capacitate mult mai
mare de a-și transforma visele în realitate. De-a lungul vieții sale, Angelina va depune
mult efort pentru a-și concretiza gândurile, reușind astfel să-și materializeze ideile. În
viața anterioară, aceasta s-a bucurat de o imaginație bogată și de o abilitate foarte bună
de vizualizare, însă nu a muncit mult pentru a da viață tuturor acestor idei. În decursul
acestei vieți, Angelina ar putea constata că aceste imagini vor căpăta o importanță din
ce în ce mai mare pentru ea. În momentul în care va alege să-și urmeze calea
adevărată, va descoperi că are mare nevoie să acționeze în baza imaginației sale și să
creeze. Numai prin acțiune concretă va reuși să dea naștere ideilor și idealurilor sale,
îndeplinindu-și, astfel, adevărata menire în această viață.
Nodul Nord în Săgetător
Această poziție indică o persoană grijulie în relație cu alți oameni, accentul căzând pe
încercarea de a înțelege sisteme de credință de ordin moral sau etic. Angelina va avea
tendința să-și risipească energia, cel puțin în tinerețe. În viețile trecute și-a canalizat
energia asupra unor relații superficiale. În decursul acestei vieți, scopul său pare să
constea în a-și recanaliza atenția asupra conștiinței superioare. Angelina ar putea
descoperi că îi va face plăcere să-și îndrepte atenția asupra imaginii de ansamblu în
ceea ce privește diferite perspective educaționale sau a experimentării unor culturi
foarte diferite față de propria sa cultură. Deși s-a născut cu o abilitate de a aprecia și de
a înțelege opinii foarte diferite de ale sale, va trebui totuși să învețe să fie atentă la
întreaga imagine de ansamblu și nu doar la detalii. Atenția sa va trebui canalizată
asupra dobândirii a cât mai multor cunoștințe și a unei înțelegeri cât mai profunde
privind motivațiile altor persoane. Scopul său în viață va consta, totodată, în dezvoltarea
unei filosofii personale ghidată de compasiune.
Alte aspecte
Venus formează un careu strâns cu Uranus
Energiile celor două planete se exprimă tensionat; tensiunile interne pot conduce către
o evoluție personală spectaculoasă, însă nativul are nevoie de mult timp și trebuie să
depună mult efort pentru a integra cele două energii:
Acest aspect indică un individ independent și original în contextul activităților sociale și
a relațiilor intime. Angelina este extrovertită și atrasă de stimularea și entuziasmul
produs de contactul cu persoane necunoscute. Totodată, aceasta poate fi uneori destul
de imprevizibilă, iar acest lucru s-ar putea să devină un impediment în relațiile cu
ceilalți. De exemplu, Angelinei i-ar putea fi destul de greu să-și asume un angajament
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serios într-o relație intimă. Aceasta ar putea fi percepută ca fiind imatură, egocentrică
sau, cel puțin, dezinteresată de bunăstarea celuilalt, deși este idealistă și umană de
felul ei. Angelina va fi nonconformistă și își va ocupa timpul cu diverse interese și
explorări. Acesteia i-ar prinde bine dacă și-ar organiza mai bine interesele și activitățile
și dacă ar dezvolta o manieră mai consecventă de a acționa. De asemenea, Angelina ar
evolua din punct de vedere emoțional dacă ar învăța să ofere mai multă atenție
persoanelor importante din viața sa.
Venus formează un careu strâns cu Chiron
Energiile celor două planete se exprimă tensionat; tensiunile interne pot conduce către
o evoluție personală spectaculoasă, însă nativul are nevoie de mult timp și trebuie să
depună mult efort pentru a integra cele două energii:
Acest aspect stresant între Venus și Chiron indică probleme în relaționare. Este posibil
ca Angelina să fi avut experiențe dureroase în ceea ce privește parteneriatul și/sau
căsătoria, însă aceste experiențe dureroase pot fi folosite pentru o transformare
personală la nivel profund. Angelina se simte atrasă și, în același timp, speriată de
relațiile intime, dar pare să fie mereu în căutarea unei noi conexiuni emoționale. Datorită
acestor experiențe dureroase, este posibil să aibă dificultăți în a accepta iubirea care i
se arată. S-ar putea, totodată, ca Angelina să simtă o mare nevoie de a-i ajuta pe alții,
dar să nu le poată fi de un real ajutor din cauza propriilor sale blocaje interne. Ar fi
foarte bine dacă ar reuși să se conecteze conștient la experiențele dureroase timpurii
ascunse adânc în subconștientul său pentru ca, în final, acestea să nu mai aibă un
control atât de mare asupra ei. Numai după ce va fi capabilă să integreze în mod
conștient aceste experiențe dureroase și să renunțe la bagajul emoțional plin de
frustrări, va reuși să fie un partener complet deschis, precum și, să poată fi realmente
de folos altor oameni.
Mars formează un trigon strâns cu Neptun
Energiile celor două planete se îmbină ușor, conexiunea fiind una benefică pentru nativ:
Acest aspect o înzestrează pe Angelina cu o personalitate foarte atrăgătoare, aceasta
având o sensibilitate profundă și inclinație către artă și misticism. Angelina înțelege și
reușește să îmbine foarte bine idealismul cu pragmatismul. Se va bucura de un
magnetism personal puternic cu ajutorul căruia îi poate influența puternic pe cei din jur.
Angelina va fi foarte creativă, tolerantă și înțelegătoare. Totodată, va fi foarte sensibilă
vizavi de nevoile altor oameni și se va bucura de abilități înnăscute de vindecare. În
anumite perioade ale vieții sale, Angelina va avea dificultăți în a-și formula obiective
personale sau profesionale specifice și va avea tendința să se simtă nemulțumită în
legătură cu latura materială a vieții. Acesteia i-ar prinde bine să își clarifice obiectivele și
să învețe să-și canalizeze energia pentru a o putea folosi atât la nivel personal, cât și la
nivelul comunității din care face parte.
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Jupiter formează un careu strâns cu Saturn
Energiile celor două planete se exprimă tensionat; tensiunile interne pot conduce către
o evoluție personală spectaculoasă, însă nativul are nevoie de mult timp și trebuie să
depună mult efort pentru a integra cele două energii:
Acest aspect denotă un individ serios și conștiincios, deși, poate, ușor impractic.
Angelina este motivată să devină o persoană de succes, dar în drumul către succes, se
va lovi de diferite limitări autoimpuse. Aceasta ar putea avea aspirații prea înalte
raportate la abilitățile sale native. Angelina are tendința de a nu fi mulțumită cu
responsabilitățile care i se încuviințează și să preia prea multe responsabilități asupra
sa, fapt ce poate conduce la neîndeplinirea lor. O altă variantă ar fi aceea în care
aceasta nu își apreciază talentele la adevărata lor valoare și astfel, este posibil să nu-și
dezvolte la maxim potențialul. Această tendință din urmă i-ar putea cauza probleme de
natură financiară. Angelinei i-ar prinde bine să dezvolte o atitudine mai generoasă în
relație cu ceilalți și un sentiment de recunoștință față de ce are. De asemenea, ar ajutao mult să dezvolte un echilibru între idealurile sale și realitate.
Jupiter formează o conjuncție strânsă cu Mijlocul Cerului
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
Conjuncția dintre Jupiter și Mijlocul Cerului înzestrează nativul cu o atitudine optimistă,
pozitivă. Angelina este norocoasă și tinde să aibă succes în mai tot ce își propune.
Aceasta are o atitudine deschisă față de orice proiect nou, atitudine ce ar putea-o
împinge spre o evoluție personală într-un ritm foarte alert, destul de greu de susținut pe
termen lung. Angelina are o atitudine deschisă și prietenoasă față de alți oameni și are
o abilitate înnăscută de a vedea mereu imaginea de ansamblu; de regulă, aceasta este
o sursă de inspirație pentru toți cei cu care intră în contact. Având acest aspect în harta
sa natală, Angelina va avea potențial de a avea succes într-o profesie care implică fie
domeniul educațional, fie călătorii frecvente, sau, ar avea chiar potențialul să devină un
leader spiritual. Cu toate acestea, Angelinei i-ar prinde bine să fie mai recunoscătoare
în raport cu ceilalți.
Saturn formează un careu puternic cu Mijlocul Cerului
Energiile celor două planete se exprimă tensionat; tensiunile interne pot conduce către
o evoluție personală spectaculoasă, însă nativul are nevoie de mult timp și trebuie să
depună mult efort pentru a integra cele două energii:
Nativii care au Saturnul aspectat negativ de Mijlocul Cerului vor fi atenți la detalii și
foarte persistenți și ar putea fi circumspecți sau calculați în relație cu alți oameni.
Angelina va fi analitică și ambițioasă, cu un puternic simț de responsabilitate. Aceasta
ar putea să sufere de sentimente de inferioritate. Este foarte probabil ca, în prima parte
a vieții sale, Angelina să fi întâmpinat probleme în procesul de stabilire a identității
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personale (independentă de figurile parentale), astfel încât, odată ajunsă la vârsta
adultă, aceasta să funcționeze ghidată de o frică inconștientă, și anume, nevoia de a
cuceri prima pentru a nu fi cucerită. Angelina poate avea probleme sau poate întâmpina
multe obstacole sau întârzieri în atingerea obiectivelor sale, dar este foarte probabil ca,
într-un final, să obțină succesul dorit, această reușită datorându-se determinării sale
nestăvilite de a reuși în viață.
Uranus formează o opoziție puternică cu Chiron
Energia și nevoile celor două planete sunt antagonice. Evenimentele exterioare
stimulează interacțiunea dintre cele două planete, dar provocarea pentru nativ constă în
integrarea celor acestor energii opuse:
Nativul cu acest aspect în harta sa natală va avea un set de trăsături de personalitate
antagonice, în sensul că, deși va fi nonconformist, va fi, în același timp, destul de
nesigur pe sine în momentele în care ar trebui să devieze de la normele sociale,
momente în care iese la suprafață o atitudine mai conservatoare în comparație cu
atitudinea nonconformistă pe care o afișează în mod normal lumii. Este evident că
Angelina este extrem de inteligentă și o foarte bună conversaționalistă, deși uneori are
tendința de a trece prea repede de la un subiect la altul. Acest aspect ne indică,
aproape întotdeauna, cum că nativul are potențialul de a deveni un inovator în domeniul
medical sau în domeniul asistenței sociale. Angelinei îi va fi foarte dificil să urmeze un
drum bătătorit în viață, însă, cu toate acestea, se va vedea de multe ori nevoită să o
facă, de parcă o forță externă o menține pe acest drum. Această forță își poate avea
originea și în experiențele dureroase avute în trecut în raport cu autoritatea. Este
important pentru Angelina să devină conștientă de motivațiile și tiparele sale
inconștiente pentru a nu fi ghidată sau chiar controlată de acestea.
Mercur formează un cvintil cu Marte
Energiile celor două planete se îmbină într-un mod pozitiv, având o influență subtilă:
Acest aspect p înzestrează pe Angelina cu multă energie mentală, dar și cu o atitudine
agresivă și combativă. Individul cu acest aspect în harta sa natală nu va rămâne
niciodată fără replică și ar putea avea succes în dezbateri, fiind foarte abil în a identifica
punctele slabe din argumentarea interlocutorului său. Angelina va avea o voință
puternică și va comunica într-un mod curajos și într-un ritm alert. Aspectul denotă și
mult talent literar. Abilitățile sale intelectuale excelente împreună cu o dorință constantă
de acțiune o vor înzestra pe Angelina cu un foarte bun talent analitic, dar acest aspect
în sine nu va garanta abilitatea de a finaliza proiectele începute. Angelina va fi mai
mereu implicată în câte un proiect, având o natură neliniștită, greu de mulțumit.
Mercur formează o conjuncție cu Jupiter
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
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Această conjuncție indică o persoană inteligentă, uneori tăcută și ușor împrăștiată. Cel
mai probabil, Angelina se va bucura de o inteligență peste medie, va fi prietenoasă și
binevoitoare și va avea potențialul de a deveni un bun pedagog. Angelina va avea
tendința de a se răzgândi des, iar în unele momente, poate părea de-a dreptul absentă.
Aceasta va prefer să trăiască o viață simplă și va putea atinge ușor un echilibru între
planul fizic și cel spiritual.
Mercur formează un sextil cu Chiron
Energiile celor două planete se îmbină armonios și permit apariția unor conexiuni și
oportunități noi în viața nativului:
Având acest aspect în harta sa natală, Angelina ar putea întâmpina probleme în
comunicare, mai exact, în ceea ce privește maniera în care își exprimă ideile. Este
posibil ca modul său de exprimare în copilărie să-i fi cauzat niște experiențe dureroase.
O astfel de manifestare ar putea fi, de exemplu, bâlbâiala. Este posibil ca aceasta să fi
avut experiențe dureroase în comunicarea cu copii de vârsta ei, poate chiar cu frații săi.
Având acest aspect, Angelina este inteligentă, însă resimte un anumit blocaj și o doză
de frustrare în momentele în care trebuie să se exprime liber, așadar, ar fi foarte benefic
dacă ar încerca să conștientizeze momentele din trecut când fie s-a simțit rănită în urma
comunicării cu ceilalți copii, fie i-a rănit la rândul ei în mod inconștient. Angelina nu este
doar inteligentă, ci și foarte intuitivă. În momentul în care va începe să-și proceseze
amintirile dureroase și să scape de atașamentul nesănătos față de acestea, va
descoperi că maniera sa de a comunica se va îmbunătăți considerabil.
Mercur formează un sextil cu Mijlocul Cerului
Energiile celor două planete se îmbină armonios și permit apariția unor conexiuni și
oportunități noi în viața nativului:
Acest aspect o înzestrează pe Angelina cu un intelect foarte ager, bune abilități de
comunicare, de analiză și de organizare, abilități care se vor dovedi foarte utile în viața
sa profesională. Angelina este atrasă de varietate și din această cauză, cariera ei va fi
supusă multor schimbări de-a lungul vieții sale.
Mars formează o opoziție cu Pluto
Energiile și nevoile celor două planete sunt antagonice. Evenimentele exterioare
stimulează interacțiunea dintre cele două planete, dar provocarea pentru nativ constă în
integrarea celor acestor energii opuse:
Acest aspect denotă un individ foarte motivat de ideea de putere și de transformare
personală. Angelina are o voință foarte puternică, uneori până în punctul în care devine
nemiloasă și are, totodată, foarte multă energie și putere de anduranță. Angelina ar
putea părea timidă sau nesigură pe sine, dorința sa de putere fiind de obicei reprimată,
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însă, după lungi perioade în care își reprimă emoțiile, poate izbucni într-un mod agresiv
(acest lucru se întâmplă de obicei când furia atinge cote maxime și nu mai poate fi
reprimată). Ca orice individ, aceasta va avea momente când se va simți nesigură pe
sine, dar va compensa prin afișarea unui comportament puternic sau obsesiv, marcat
de dorința de a obține exact ceea ce dorește, fără a recurge la vreun compromis. O
manifestare pozitivă, evoluată a acestui aspect constă în dorința individului de a se
dedica unor idealuri mărețe și o abilitate de a se transforma atât pe sine, cât și
societatea în care trăiește. Provocarea acestui aspect constă în înțelegerea
sentimentelor de nesiguranță de sine ca fiind cele ce activează un anumit tip de
comportament distructiv care o poate conduce la izolare și singurătate. După ce a
înțeles acest tipar, Angelina va fi capabilă să-și înțeleagă mai bine propriile nevoi,
înțelegere care va fi de mare folos în acceptarea lor. Acceptarea acestor nevoi este
singura cale prin care va reuși să se ierte cu adevărat pe sine, reușind apoi să cultive
un sentiment real de încredere în forțele proprii.
Saturn formează un cvintil cu Neptun
Energiile celor două planete se îmbină într-un mod pozitiv, având o influență subtilă:
Acest aspect format între Saturn și Neptun o va înzestra pe Angelina cu un
discernământ puternic și cu o gândire clară. Saturn aduce oferă o dimensiune foarte
practică idealismului vizionar de tip neptunian (planeta Neptun este guvernează
Peștilor). Angelina este responsabilă, plină de compasiune și capabilă să privească cu
seriozitate problemele de ordin social. Aceasta se poate simți uneori confuză datorită
restricțiilor impuse asupra sa, în sensul că, se va simți, în același timp, atrasă și limitată
de siguranța de ordin pragmatic. Angelina trebuie să depună efort pentru a găsi un
echilibru potrivit între pragmatism și idealism, iar asta pentru a nu cădea în vreo
extremă cauzată de o doză prea mare de pragmatism, sau dimpotrivă, de o doză prea
mare de idealism.
Neptune formează un sextil cu Pluto
Energiile celor două planete se îmbină armonios și permit apariția unor conexiuni și
oportunități noi în viața nativului:
Acest aspect indică un individ implicat la nivel personal în energiile emanate de către
colectiv. Aspectul va fi prezent și în hărțile personale ale contemporanilor Angelinei,
fiind un aspect de ordin generațional. Nativii cu acest aspect vor avea o intuiție subtilă și
o înțelegere neobișnuit de clară privind viața interioară a celorlalți. Angelina va fi foarte
susceptibilă față de influențele subconștientului său. Pentru a fi fericită, aceasta trebuie
să se conecteze cu sinele său superior. Angelina va funcționa cel mai bine în
momentele în care își va folosi talentele și abilitățile în serviciul umanității, ajutând
umanitatea să se unească ghidată de o înțelegere spirituală.
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Mercur formează un trigon slab cu Uranus
Energiile celor două planete se îmbină ușor, conexiunea fiind una benefică pentru nativ:
Acest aspect indică un individ foarte ager, capabil să înțeleagă foarte repede concepte
noi. Angelinei îi face plăcere să exploreze modalități noi de gândire, iar educația
continuă reprezintă o valoare importantă pentru ea. Concepția sa este vizionară,
orientată către viitor și progres, aceasta având abilitatea de a gândi liber, necondiționată
de atitudinile și opiniile acceptate în mod unanim de restul societății. De asemenea,
Angelina ar putea fi atrasă și de studiul științelor oculte. Angelina va avea des momente
de inspirație și are capacitatea de a înțelegere lucrurile dintr-o perspectivă holistică.
Angelina va fi capabilă să contribuie substanțial la dezvoltarea sa personală și la
dezvoltarea societății în momentul în care va învăța să-și canalizeze constructiv ideile
progresiste.
Marte formează o conjuncție slabă cu Jupiter
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
Conjuncția dintre Marte și Jupiter face referire la un individ care se bucură de o stimă de
sine sănătoasă. Angelina este expansivă, are multă energie și este, de regulă, foarte
norocoasă în ceea ce privește partea materială a vieții. Angelina este optimistă și își
iubește libertatea și independența. Iubește sportul, călătoriile și activitățile cu tentă
religioasă sau politică. Angelina comunică într-un stil direct și nu se cenzurează prea
mult. Imaginea sa publică se bazează mult pe o atitudine constructivă de tipul: “da,
pot!”. Atitudinea sa este foarte valoroasă și apreciată de către ceilalți, cu toate acestea,
ar trebui să se tempereze uneori și să învețe să fie mai umilă în interacțiunile sociale.
Dacă planeta Marte este aspectată negativ de alte planete, este posibil ca aceasta să
fie ghidată de interese, mai degrabă, egoiste.
Marte formează un careu slab cu Saturn
Energiile celor două planete se exprimă tensionat; tensiunile interne pot conduce către
o evoluție personală spectaculoasă, însă nativul are nevoie de mult timp și trebuie să
depună mult efort pentru a integra cele două energii:
Având acest aspect în harta sa, Angelina va fi rezervată și calculată și poate fi
percepută ca fiind de-a dreptul manipulatoare sau chiar crudă. Aspectul negativ format
între Marte și Saturn va cauza un blocaj în ceea ce privește încrederea sa în forțele
proprii, precum și, a capacității sale de exprimare liberă. Abilitatea sa de a acționa ar
putea fi inhibată de nenumărate frici inconștiente, frici ce ar putea conduce la
procrastinare sau la inacțiune. Angelina poate părea uneori timidă, rigidă sau absentă,
în timp ce alteori, poate încerca să ascundă aceste sentimente, încercând să se impună
cu orice preț sau încercând să controleze prea mult desfășurarea oricărei activități. În
situații extreme, Angelina poate deveni crudă și/sau manipulatoare, sau, dimpotrivă, se
25
Îți dorești și tu un astfel de raport astrologic? Comandă-l de pe www.introscop.ro

www.introscop.ro

poate afla în situații în care persoanele din jurul său manifestă cruzime față de ea sau
încearcă să o manipuleze. Angelina simte o mare nevoie de a se exprima liber, dar din
nefericire, îi vine foarte greu să nu se autocenzureze. Lecția acestui aspect constă în
nevoia de a trece peste fricile legate de exprimarea liberă. Odată depășite, aceasta va fi
capabilă să se înțeleagă pe sine, iar odată cu asta, să-i înțeleagă cu adevărat și pe cei
din jurul ei.
Martele formează o conjuncție slabă cu Mijlocul Cerului
Conjuncția reprezintă cel mai puternic aspect care poate fi format între două planete:
Angelina va fi foarte capabilă din punct de vedere profesional: va fi înzestrată cu o
abilitate excelentă de a finaliza proiecte și își va dori foarte tare să aibă succes în tot
ceea ce face. Acest aspect indică o personalitate asertivă, o persoană care își dorește o
carieră de succes. Angelina își urmărește cu ardoare obiectivele și are multă energie la
dispoziție pentru a le atinge. Orice aspect legat de cariera sa profesională va fi
important pentru ea, dar aceasta trebuie să fie conștientă de faptul că egoul său este
mult prea strâns legat de viața sa profesională.
Jupiter formează un trigon slab cu Neptun
Energiile celor două planete se îmbină ușor, conexiunea fiind una benefică pentru nativ:
Acest aspect indică către un individ modest și imaginativ. Angelina este sufletistă,
blândă, prietenoasă, tolerantă și atentă la nevoile celorlalți. Pentru a avea satisfacție
profesională, va avea nevoie de un loc de muncă care să corespundă motivației sale
intrinseci. Angelina tinde să acționeze din umbră și nu caută să fie așezată pe un
piedestal pentru realizările sale, fiind mulțumită cu munca sa dacă aceasta contribuie la
bunăstarea sau la evoluția altor persoane. Angelina are o mare capacitate de a crede în
lucruri misterioase, nedemonstrate științific, fiind atrasă de misticism. Aceasta ar putea
să aibă, totuși, o prea mare încredere în produsele imaginației sale proprii, ceea ce i-ar
putea dăuna judecății. I-ar prinde bine dacă și-ar dezvolta și latura mai pragmatică a
personalității.
Neptun formează un trigon slab cu Mijlocul Cerului
Energiile celor două planete se îmbină ușor, conexiunea fiind una benefică pentru nativ:
Acest aspect va înzestra nativul cu o natură idealistă și cu o personalitate șarmantă. Din
punct de vedere profesional, nativul are potențialul de a avea succes în domenii
artistice sau în domenii care implică ajutorarea semenilor. În ceea ce privește raportul
cu angajatorul, nativul tinde să ofere mai mult decât primește. Acesta este foarte
influențabil și are tendința de a evita responsabilitățile. Este posibil ca nativul să se fi
simțit confuz în perioada copilăriei, mai ales în legătură cu părinții săi. Imaginea
părinților ar putea suferi transformări pe măsură ce individul va înainta în viață. Nativul
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trebuie să învețe să-și formuleze obiective profesionale într-un mod clar, specific.
Acesta nu va fi mulțumit cu orice loc de muncă, deoarece profesia aleasă va trebui să
reprezinte o vocație pentru el. În momentele în care se simte cel mai bine, nativul va
găsi satisfacție personală în munca sa și va reuși să militeze pentru idealurile sale
umaniste.

27
Îți dorești și tu un astfel de raport astrologic? Comandă-l de pe www.introscop.ro

