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Cine va fi următorul James Bond?

Ian Fleming a creat un personaj care ne fascinează și astăzi. Generații după generații au citit romanele lui și au urmărit ecranizările francizei James Bond. 

Atunci când te gândești la James Bond, agentul 007, sigur ai în vedere unele caracteristici astrologice pe care acesta ar trebui să le aibă, conform manualului.

Spion, agent secret, om de acțiune, violent, cuceritor, dar și un coleg devotat. De-a lungul timpului, au existat câțiva actori care au interpretat, cu mai mult

sau mai puțin succes, acest rol. Curiozitatea m-a împins să studiez astrogramele acestora. Mai ales că filmul “No time to die”, lansat recent, este ultimul cu 

Daniel Craig ca protagonist. Iar în media au fost lansate tot felul de nume pentru viitorul Bond. Casele de pariuri au deja cote în acest sens.

Și am zis că poate îmi dau seama care dintre propuneri are cele mai mari șanse. Dar, de fapt, am aflat că altceva contează! Nu doar asemănările din 

astrogramele actorilor. Te invit să descoperim împreună care este cheia succesului în alegerea noului Bond! James Bond!

*Bonus! Vom afla și ce aspecte trebuie să aibă și următoarea Bond Girl!

http://www.astrosens.ro/
http://www.astrologpersonal.ro/


Tehnici combinate de rectificare

În acest seminar vom observa dinamica tehnicilor simbolice de rectificare: Trutina lui Hermes și Animodar. De asemenea, vom 

identifica pașii de verificare a evenimentelor utilizând tranzitele și profecțiile.

Vom analiza variații de utilizare a tehnicilor simbolice de rectificare, vom discuta despre limitele acestora și libertățile noastre 

de interpretare, despre cum facem asocieri între rezultatele calculelor astro-matematice și evenimentele și particularitățile 

psihologice ale persoanei care ne solicită rectificarea orei de naștere.

Este un seminar tehnic, deci trebuie să fim atenți la pași, dar și practic, pentru că vom exersa prin exemple concrete.
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Alexandru Păunescu
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Mihaela Dicu

Iubiri blamate

Când vine vorba de dragoste, este cert că nu rațiunea este cea care ne guvernează alegerile. Ba chiar s-ar putea spune că
rațiunea nu are nicio legătură cu iubirea și nicidecum cu pasiunea.

În multe picturi din perioada renascentistă Eros/Cupidon apare legat la ochi, parcă pentru a sublinia și mai mult faptul că
dragostea lovește fără țintă sau motiv. Se întâmplă, și nu chiar rar, ca săgeata aleatoare a lui Eros să nimerească pe cine nu 
trebuie, când nu trebuie, unde nu trebuie. Așa apar iubirile nepotrivite, iubirile nefericite, iubirile imposibile. La fel apar și
iubirile blamate, cele condamnabile din punct de vedere moral, social sau chiar legal. Ca de pildă, iubirea dintre o 
profesoară și un elev, mai tânăr, cu mult mai tânăr, decât ea...

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/mihaela-dicu/
http://www.facebook.com/mihaela.dicu
http://www.facebook.com/consultatiiastrologice
http://www.facebook.com/cursastrologie
http://www.facebook.com/astrologiarelationala
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Cu mulţi ani în urmă, am urmărit cu mare satisfacţie comedia „Ce-şi doresc femeile?”, cu Mel Gibson în rol principal, iar acum trei ani am văzut şi filmul 

complementar „Ce-şi doresc bărbaţii?”. De fapt, se caută, într-o manieră artistică, răspunsuri reale şi eficiente la veşnicele întrebări „ce-şi doresc femeile?”, 

„cine poate înţelege femeile?”, „cât de complicat este sufletul feminin?”, „ce se află oare în mintea/sufletul unei femei?”.

Uneori nici femeile însele nu pot să dea răspunsuri coerente la aceste relative enigme, ba chiar rămân nedumerite, pentru că nici ele nu înţeleg ce îşi doresc 

cu adevărat bărbaţii - motiv pentru care apar conflicte în relaţiile de cuplu, de colaborare profesională, sau alte genuri de relaţii.

Încercăm să ridicăm vălul de pe aceste neclarităţi (care sunt atribuite adesea tainicului Etern feminin, dar şi relativ necunoscutului Etern Masculin, care par 
a fi atinse de un mister insondabil), prin astrologie, pentru a vedea care sunt resorturile ascunse ale dorinţelor, plăcerilor, precum şi modul în care putem 
utiliza aceste cunoştinţe în viaţa personală, în relaţiile cu ceilalți.

Ce-şi doresc femeile şi bărbaţii sau polaritatea Venus – Marte

Sorin Bratoveanu

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/sorin-bratoveanu/
https://www.astrologie-medicala.ro/
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Evenimentul care a dat naștere conflictului și a generat o gravă criză politică și socială a fost arestarea, judecarea și 

condamnarea căpitanului alsacian Alfred Dreyfus, în urma acuzației de trădare și spionaj în favoarea Germaniei. 

Tehnicile de analiză cuprind elemente de astrologie mondială, harta celei de a Treia Republici Franceze și analizarea impactului
pe care l-au avut configurațiile planetare importante cum sunt tranzitele, eclipsele, lunațiile în desfășurarea evenimentelor 
care au constituit, la vremea respectivă, Afacerea Dreyfus.

Afacerea Dreyfus - eroarea judiciară care a dezbinat o natiune

Corina Chira

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/corina-chira/
http://www.facebook.com/corina.chira.96
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Opoziția este unul dintre cel mai importante și active aspecte dintr-o hartă natală. Importanța ei derivă din faptul că ne 

conectează automat la exterior, la ceilalți. Dar, deseori, avem parte de un aspect de opoziție greu de gestionat și care ne 

generează mai multe probleme decât avantaje.

Ce facem cu opozițiile din harta natală? Cum putem să le folosim în mod constructiv în viața noastră? Scopul seminarului este
de a intra în subtilitățile acestui aspect astral, de a vedea care este schimbul de informații care are loc între cele două planete,
și cum să-l ”șurubărim” în favoarea noastră.

Cum să gestionăm eficient opozitiile din harta natală

Dan Ciubotaru

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/dan-ciubotaru/
http://www.ascellaspica.ro/
http://www.danc.ro/
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Imperiul Gucci are o istorie uriașă, plină de suișuri și coborâșuri, cu succese răsunătoare, eșecuri și pierderi, un brand care a 

stârnit controverse de-a lungul timpului.

În acest seminar, vom discuta despre Maurizio Gucci și relația pe care a avut-o cu Patrizia Reggiani. A fost o poveste de 

dragoste sau nu? Cum s-a ajuns la asasinarea lui Maurizio Gucci, cea mai mediatizată crimă din istoria modernă a Italiei?

Vom încerca să răspundem acestor întrebări folosind tehnici de astrologie relațională și astrologie previzională aplicate unor 
momente importante din viața celor doi, și nu numai.

Casa Gucci - o poveste despre dragoste, putere, lux și obsesie

Delia Petrea

https://www.facebook.com/petrea.delia
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Age Point pentru cupluri

Age Point este o metodă clasică de predicție descoperită și dezvoltată de astrologul norvegian Andrew Bevan. În

2016, la invitația AAR, Andrew a explicat-o publicului român într-un workshop memorabil. De atunci, curiozitatea

m-a împins să cercetez mai departe și să testez limitele Age Point și aplicațiile ei în diverse ramuri ale astrologiei, 

cum ar fi cea relațională. 

În acest seminar vom vedea cum funcționează Age Point în momentul căsătoriei dintre două persoane (sau într-

un alt moment important din viața lor comună), ce lucruri nebănuite dezvăluie despre ei și dacă are un cuvânt de 

spus și în harta compusă (harta relației).

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/mihaela-dicu/
https://www.scoaladeastrologie.ro/
https://www.astrodex.ro/
https://www.astrotext.ro/
http://www.firicelciarnau.ro/
https://www.astrele.ro/2016/06/21/tehnica-age-point/
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Teodora Muth

Moșteniri întunecate - transmiterea transgenerațională a traumelor

Ne vom reaminti, pe scurt, principalii indicatori ai traumei, depresiei, anxietății și fricii, prezentați în cadrul conferinței de la 
Congresul AAR 2021: ”De ce unii se tem de întuneric? Depresii, anxietăți și fobii”, pentru ca apoi să trecem direct la studii
de caz. La fiecare caz vom urmări hărțile natale ale reprezentanților a trei generații și vom desprinde concluziile care se 
evidențiază în urma analizării hărților. Ca tehnici, voi utiliza sinastria, profecțiile, progresiile și tranzitele, la nevoie.

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/teodora-muth/
http://www.teodoramuth.com/
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Reconversia profesională - studii de caz

➢ 7 aprilie, ora 20:40

Vom explora hărțile unor oameni care și-au schimbat traiectoria profesională, pășind pe un alt drum. Ne vom apleca în

special asupra celor mai intrigante cazuri: hărțile nativilor care au făcut o schimbare radicală în carieră și au migrat într-

un cu totul alt domeniu de activitate. Printre aceștia, se numără și astrologi cunoscuți.

În timp ce vom urmări poveștile lor profesionale, vom pune la treabă una dintre cele mai vechi tehnici predictive: 
profecția. Pentru că seminarul este destinat aplicațiilor practice, vă invit să vă familiarizați cu teoria studiind articolul
”Predicții cu profecții. De ce și cum profectăm”.

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/diana-spinean/
https://www.universuldianei.ro/
https://www.astrele.ro/2021/04/22/predictii-cu-profectii-de-ce-si-cum-profectam-studiu-de-caz-profectiile-luminatorilor/
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➢ 28 aprilie, ora 19:00

Distributiile în practică
Distribuțiile prin termene sunt o tehnică veche de predicție, care ne ajută nu doar să estimăm ce ar putea apărea în viața noastră, ci 

și să înțelegem perioada pe care tocmai o traversăm sau să ne clarificăm experiențele anterioare. Este una dintre metodele de 

stabilire a Stăpânilor Timpului (Time Lords sau Chronocratori), prin care putem distribui orice punct important din harta natală

pentru a observa cum evoluează domeniul de viață semnificat de acel punct. Pentru o predicție cât mai detaliată, această metodă

se folosește împreună cu profecțiile și revoluția solară. Vă invit să studiați, în avans, articolul ”Cum facem predicții folosind

Distribuțiile prin termene”.

În acest seminar vom folosi drept exemplu harta natală a lui Margaret Thatcher, pentru care vom distribui Mijlocul Cerului și Pars 
Fortunae. Vom vedea astfel evoluția carierei sale, cum se activează aspectele natale și cât de remarcabil de eficientă este această
tehnică!

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/ioana-eugenia-ispas/
http://www.ioanaispas.ro/
http://www.fascinatiatarotului.wordpress.com/
https://www.astrele.ro/2021/03/20/cum-facem-predictii-folosind-distributiile-prin-termene/
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Cei 12 Întelepti. Recuperarea energeticii zodiilor
”Semnele (zodiile), per se, nu înseamnă nimic, sunt pasive. Ele sunt doar un mediu pentru funcționarea planetelor”. Este o frază ce mi-a atras atenția, într-un 

manual de inițiere în astrologia tradițională.

Zodiile erau judecate, în vechime, prin calitățile planetelor ce aveau legătură directă cu ele. Spre exemplu, Taurul are caracteristici similare cu Venus și Luna, ce-și

găsesc domiciliul și exaltarea aici și calități opuse lui Marte, care își află neplăcerea (detrimentul, exilul) în această zodie. Și așa mai departe. Este o viziune

simplă, foarte funcțională, așa cum foarte practică și funcțională era gândirea oamenilor pe atunci.

Și totuși... așa cum bucătarul amestecă anumite mirodenii pentru un preparat măiastru, alcătuirea noastră o văd realizată din aceste douăsprezece ingrediente

fundamentale numite zodii. Trăim vremuri moderne, de mari căutări și frământări în miezul lucrurilor, o înviere a spiritului fantastic de iscoditor al acestui produs

final care este omul. Iar dacă mașinile și microscoapele electronice sapă în esența atomului, e datoria noastră să scormonim în esența alcătuirii spiritului uman. 

Iar recuperarea puterii zodiilor este unul dintre mijloace.

Acest seminar este un început, nu un set de răspunsuri finale. O incursiune în energetica potențială a zodiilor și intenționalitatea acestora.

https://www.astrele.ro/category/articolele-autorilor/ion-hristescu/
http://www.vrajitoareaelectrica.ro/
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