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Zodia BERBECULUI
- ARIES -

21 martie – 20 aprilie

Caseta cu bijuterii a nativului în zodia BERBECULUI

1. Caracterul – fierbinte, arzător, pasional, entuziast, super-inflamabil, 
asemenea unui combustibil folosit la maşinile de zburat. Berbecul este o 
zodie de Foc, el marcând echinocţiul de primăvară, adică un început de 
aprindere, profundă şi implacabilă, a tuturor celor ale firii, ale vieţii. 
2. Ziua norocoasă – Marţi. Este ziua neodihnei, ziua luptătorilor 
înnăscuţi, a oamenilor cu spirit de competiţie niciodată tocit, dar al căror 
fond de cinste şi demnitate este cuprinzător şi benefic, atât pentru ei, cât 
şi pentru cei din jurul lor.
3. Cifra norocoasă – 9, cifră misterioasă şi foarte mobilă ce sugerează 
faptul că  oricând e posibilă, totuşi, o schimbare de situaţie. Norocoase 
sunt pentru Berbec şi toate celelalte numere divizibile cu 9.
4. Piatra norocoasă – briliantul, un diamant şlefuit, având multe faţete 
şi cu posibilităţi numeroase de absorbţie, dar şi de reflectare a luminii. 
Briliantul sugerează şi faptul că Berbecul poate fi şi un jucăuş, un jucăuş 
mereu surprinzător. Alte pietre ce poartă noroc Berbecului: ametistul şi 
acvamarinul. Metalul înstăpânit de încăpăţânatul Berbec este fierul, cel 
mai important dintre metalele aflate în folosinţa oamenilor.
5. Culoarea norocoasă – roşul, roşul cât mai aprins cu putinţă. Unii spun 
că acest roşu poate fi ca sângele bogat în oxigen, alţii că e roşul pe care-l 
are focul atunci când arde vesel. În vorbirea populară se foloseşte expresia 
“floare roşie ca focul”. Această expresie ar putea spune totul despre cu-
loarea purtătoare de şansă a Berbecului. Tradiţia slavă asemuieşte roşul, 
culoarea roşie, cu frumosul. Berbecul iubeşte strălucirea culorilor şi, din 
acest motiv, va avea noroc şi din partea culorilor aurii, a galbenului lunar 
şi a zmeuriului. Unii astrologi sunt de părere că Berbecul ar trebui să se 
însoţească şi cu verdele, o culoare ce dă putere, vitalitate.
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6. Floarea norocoasă. Sunt mai multe flori ce poartă noroc acestei zodii. 
Buchetul alcătuit cu ele este foarte interesant deoarece cuprinde laleaua, 
macul şi muşeţelul. Dacă ne gândim că laleaua poate fi considerată floarea 
dorinţei de a trăi viaţa în plenitudinea ei, macul de a o trăi şi a o înţelege 
şi în dimensiunile ei secrete şi surprinzătoare, iar muşeţelul floarea unor 
nesfârşite tămăduiri, vindecări, ne putem da seama cu uşurinţă cât de 
original poate fi norocul Berbecului, văzut dinspre lumea florilor.
7. Parfumul norocos. Două parfumuri grele îl vor duce pe Berbec spre 
noroacele vieţii: cel de magnolie şi, mai ales, cel de lavandă. Parfumul de 
floare de levănţică (lavandă) poate părea banal, dar el sugerează soliditate, 
consistenţă. Berbecul adoră şi parfumul de caprifoi, mai ales că şi acest 
parfum îl poate purta pe căile norocului, dar nu atât de mult, totuşi, pre-
cum parfumurile de lavandă sau de flori de magnolie.
8. Muzica norocoasă. Întotdeauna Berbecul va prefera o muzică vie, fie 
modernă, fie clasică, cu amplitudini şi cu zbucium. Un gen de muzică 
plăcut urechilor Berbecului este, de exemplu, muzica de marş. Berbecii 
tineri vor prefera, în mod curent, muzica formaţiilor de hip-hop, dar nu 
vor neglija nici rap-ul.
9. Calitatea umană admirată. Berbecul va fi impresionat de cutezanţă. Îşi 
va cultiva, încă din copilărie, curajul şi deschiderea nu numai în ceea ce 
priveşte exprimarea afectelor în condiţii deosebite, ci şi în cazul celor mai 
banale situaţii de viaţă. Pentru el, a îndrăzni este o profesiune de credinţă. 
10. Calitatea umană detestată – superficialitatea. Foc nestins, Berbecul 
se poate struni, totuşi, foarte bine. Va dori să facă totul ca la carte, deşi 
treburile nu-i ies, chiar întotdeauna, aşa cum ar vrea el.  
11. Ideal de viaţă. Berbecul vrea să iasă mereu învingător. Şi pentru că 
mai sunt atâţia alţii care poftesc şi ei la victorie, nu vor lipsi ciocnirile, 
conflictele. Din acest motiv, Berbecul îşi va cultiva, în mod programatic, 
spiritul de competiţie.
12. Dorinţa secretă - să promoveze, să urce cât mai sus pe scara socială. 
Berbecul adoră să fie şef, să comande, iar ceilalţi să-l asculte fără crâcnire.
13. Verbul specific – a fi. Berbecul va iubi viaţa, dar nu oricum, ci întot-
deauna cu maximă pasiune, cu frenezie. Se spune că teama de moarte este 
una dintre cele mai mari obsesii ale Berbecului.
14. Zodii care se armonizează cu Berbecul – Leul şi Săgetătorul. Se pare 
că Berbecul este una dintre cele mai dorite ( sau preferate) zodii din în-
treg cercul zodiacal. Din acest motiv, el se va putea asorta, va putea re-
zona, pe parcursul vieţii sale luminoase, în mod sigur cu Balanţa, dar şi 
cu Vărsătorul, sau chiar cu Gemenii. Va putea încerca şi chiar va reuşi, 
uneori, să se combine, din punct de vedere sentimental, şi cu alte zodii. 
Atenţie, totuşi, la Balanţă, în cazul acesteia putându-se înregistra o relaţie 
cu momente accentuate, poate chiar furtunoase. 
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15. Zodii conflictuale cu Berbecul – Capricornul,  Racul. Nepotrivirile 
cu aceste zodii par nişte ciudăţenii, dar observaţiile astrologilor, şi mai 
ales realităţile de zi cu zi, dovedesc faptul potrivit căruia cu greu se va 
putea închega o relaţie între un Capricorn şi un Berbec, sau între un Ber-
bec şi un Rac. Nereuşita va fi aproape garantată, chiar dacă la început 
lucrurile vor merge bine. 
16. Zodia favorabile concubinajului şi  căsătoriei Berbecului – Balanţa. 
Între nativii acestor zodii se va produce o completare, benefică pentru 
amândoi, cel care dă mai mult în această relaţie fiind, totuşi, Berbecul. 
Fiind cel mai casnic semn al zodiacului, nativul în Berbec va fi disponibil 
şi pentru Săgetător, Leu, Vărsător şi Gemeni. Existenţa ceva mai dinamică 
a Berbecului cu Balanţa nu va face altceva decât să întărească legătura lor 
afectivă – cel puţin la începuturile relaţiei. Racii şi Capricornii sunt per-
soane care, însă, cu greu îşi vor putea împărţi viaţa cu Berbecul.
17. Trăsăturile personalităţii Berbecului – spiritul de independenţă, 
putere fizică nebănuită, rezistenţă la stres, adesea comportament tipic 
omului dintr-o bucată. Berbecul se manifestă ca un om de acţiune. În 
grila de calităţi ale Berbecului se află ambiţia, curajul, priceperea, inge-
niozitatea, generozitatea. Este cunoscut şi ca un inconstant, inclusiv în 
iubire. În viaţa de zi cu zi poate fi şi mânios. Când este lider, poate con-
duce cu mână de fier. Are talent la afaceri. De regulă, va găsi mai mereu o 
portiţă pentru a ieşi dintr-o situaţie sau alta.
18. Călăuza astrală – planeta Marte. Nu e prea bună această călăuză ce 
îndeamnă spre o viaţă agitată, plină de evenimente, chiar de conflicte. 
Totul se va desfăşura conform specificului acestei planete, adică va cu-
prinde foc şi căldură. Cu personalitatea sa foarte puternică, Berbecul va 
reuşi, totuşi, să contreze influenţele malefice, ajutându-l, în acest îndelung 
demers, mai ales mobilitatea sa de excepţie. Nativul în Berbec vine pe 
lume într-o perioadă a renaşterii firii şi, de aceea, la el multe s-ar putea 
afla într-o dinamică uneori greu de controlat, evoluţiile fiind, foarte posi-
bil, mobilizatoare şi reconfortante.
19. Simbol astrologic – Berbecul. Astrologii amintesc de trei calităţi ce 
stau neapărat sub acest semn – energia, curajul şi dorinţa de a face, de a 
întreprinde mereu ceva nou. 
20. Guvernare asupra corpului omenesc. În cazul nativilor săi, zodia 
Berbecului le va guverna  faţa şi capul. Aceste porţiuni extrem de im-
portante ale corpului omenesc  - faţa ca o oglindă a omului şi capul cu 
elementele de conducere ale oricărui individ – fac din Berbec un pasionat 
de nou şi un foarte bun receptor şi amplificator al noului. În năvalnica sa 
existenţă, nativul în Berbec ar putea avea probleme de sănătate în zona 
capului. Nu-l vor ocoli nici momentele de nelinişte, de nervozitate. Ori-
cum, în viaţa cotidiană el va fi un freamăt continuu. 



Marele zodiac al iubirii8

21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal – Berbecul este o constelaţie 
zodiacală din emisfera boreală. Are peste 80 de stele, dintre care două 
sunt mai mari şi mai strălucitoare.
22. Zonele sensibile în dragoste: faţa, fruntea, lobii urechilor, buzele 
atinse cu vârfurile degetelor, adică părţile din trupul omenesc aflate în 
puterea acestei zodii. Femeile native în zodia Berbecului sunt impresio-
nate de barbă şi mustaţă.

Trăsăturile generale ale nativului în BERBEC

Toate zodiacele vorbesc despre Berbec ca despre o fiinţă deosebit de solidă 
din punct de vedere fizic şi, mai ales, spiritual. În viaţa de fiecare zi, Ber-
becul este o piatră tare, de care acţiunile celorlalţi se izbesc precum va-
lurile mării de o stâncă. O confruntare directă cu un Berbec este de evitat 
aproape întotdeauna, recomandându-se căi mult mai subtile pentru a-i 
schimba ţelurile sau chiar pentru a-l înfrânge. Berbecul este adeptul lu-
crurilor clare, al sincerităţii adeseori dureroase, al mersului drept la ţintă. 
Făcut pentru a fi lider, Berbecul va dori să conducă şi în dragoste, şi să-şi 
impună punctul de vedere chiar şi într-o dragoste platonică. Foarte mo-
bil, cu idei pe care le urmăreşte cu încăpăţânare, uneori inflexibil, sigur 
pe el, lipsit de teamă sau capabil să-şi ascundă teama, Berbecul va iubi 
confortul traiului cotidian şi siguranţa zilei de mâine, fiind orientat pen-
tru a-şi împlini aceste deziderate fără ezitare. Berbecul va avea, aproape 
întotdeauna, un program de viaţă clar, program pentru care se va şi bate 
la nevoie. Este, prin urmare, o persoană nu întâmplător agresivă, cu a-
fectele în mişcare, chiar egoistă. Berbecul va căuta, mai mereu, idei noi, şi-
şi va face planuri chiar dacă nu are neapărat nevoie de ele. Se va apăra cu 
exactitate, cu maximum de precizie şi cu convingerea că dreptatea este de 
partea lui. S-ar putea spune despre Berbec că este aidoma unui uriaş arici, 
de a-i cărui ţepi nu poţi trece decât punând în mişcare multă pricepere, 
şi tact cât încape. Pe acest fundal al personalităţii Berbecului este normal 
să întâlnim complexe de superioritate, suficienţă, chiar aroganţă, calităţi 
uneori greu de suportat într-o relaţie de dragoste. Că există şi satisfacţii 
formidabile într-o asemenea relaţie, este indiscutabil, dar ca orice lucru 
de mare preţ, acestea se vor obţine cu efort. Din punct de vedere mental, 
Berbecul este foarte puternic, psihicul său fiind rezistent la aproape orice 
acţiune de destabilizare. Se mai spune despre Berbec că este purtătorul 
unui talent, că este imposibil ca bărbatul sau femeia Berbec să nu aibă un 
talent care, adesea, va sta ascuns precum o perlă într-o banală scoică din 
mare. Prin urmare, acest talent ar putea rămâne nedescoperit chiar şi o 
viaţă întreagă. Capabil de efort fizic susţinut, Berbecul poate fi, totodată, 
şi un intelectual cu activităţi de cursă lungă. Fiind puternic, Berbecul este 
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convins că are de unde risipi, atât în dragoste, cât şi în celelalte domenii 
ale vieţii de zi cu zi. Este, desigur, un generos, şi poate fi clasificat chiar 
ca un om milos, deşi sufletul său nu se înmoaie cu una, cu două. O dată 
cucerit, un Berbec oferă satisfacţii deosebite celui care a reuşit să-i intre 
în graţii. Uneori Berbecul manifestă un comportament apăsător, chiar 
insuportabil, fiecare Berbec putând fi un mic despot. Iute la mânie, Ber-
becul va reuşi să remedieze cu pricepere stricăciunile făcute în relaţiile 
sale, adăugând, ca bonus, ceva în plus şi tratând totul cu o seninătate de 
tipul “nu-i nimic, a trecut acceleratul”. 
În relaţia de căsătorie, de concubinaj sau de prietenie avansată, Berbecul 
devine un căutător al perfecţiunii, impunându-şi în primul rând sieşi 
acest lucru, dar şi partenerului. De aceea, pentru ca o relaţie cu Berbecul 
să meargă, unul dintre parteneri va trebui să se supună fără drept de apel, 
lăsându-l pe tiranul Berbec să-şi facă numărul şi apoi să revină la sen-
timente mai bune. Şi trebuie spus că, aproape întotdeauna, Berbecul va 
reveni la sentimente mai bune. Sănătatea sa fizică şi psihică, puterea fizică 
şi cea mentală îl vor impulsiona pe Berbec, fără greş, pe calea clocotitoare 
a vieţii. Şi, totuşi, Berbecul este un singuratic, dar un singuratic râvnit. 
La întrebarea, firească, de ce este, totuşi, atât de dorit imposibilul Berbec 
într-o relaţie afectivă, nimeni nu poate da prea multe explicaţii. Cert este 
că vitalitatea sa va acţiona ca un magnet asupra celor din jur. De altfel, 
după cum se ştie, astrologii au căzut de multă vreme de acord că Berbecul 
este cea mai activă zodie. 
Luptător dăruit, fără astâmpăr, remarcat printr-o exprimare directă 
şi mult prea sinceră, Berbecul nu va înţelege, uneori, rostul negocierii, 
al uzanţelor diplomatice şi chiar sociale. El este pentru acţiune, fiind 
mai degrabă adeptul procedurilor potrivit cărora întâi se taie şi apoi se 
numără. Asta nu înseamnă că nu dispune de o foarte bună intuiţie, care 
funcţionează, de regulă, fără greş şi îl şi pune, rapid, în mişcare. Vai însă 
de Berbecul care are o intuiţie ceva mai şchioapă! Acţiunile lui vor fi un 
dezastru, făcând  prăpăd de jur-împrejur. Intuiţia şi înclinaţia naturală 
spre acţiune, spre iniţiativă, spre explorare şi pionierat fac din Berbec, să 
nu uităm asta, un deschizător de drumuri, un descoperitor, un personaj 
care împinge lucrurile înainte, chiar pe căi periculoase, dar care pentru el 
par să nu conteze. Important pentru Berbec este să se manifeste ca atare, 
mânat de stele şi impulsuri, stăpânit de o încredere în sine de nezdrun-
cinat. 
Luptător de rasă şi conducător de excepţie, Berbecul se înscrie în logica 
neastâmpărului omenesc în faţa Vieţii, colorând-o cu faptele sale guver-
nate, de cele mai multe ori, de intuiţie şi logică. O logică ale căror resor-
turi sunt, câteodată, greu de identificat la prima vedere, şi chiar şi mai 
târziu, dar care se înscriu, în cele din urmă, în matca tuturor lucrurilor şi 
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evenimentelor, mici şi mari, de la firul de praf, la aştri.

Femeia BERBEC

Comportare - în casă şi afară. Femeia Berbec pare a fi întruchiparea eter-
nului feminin, a misterului căruia bărbaţii nu au fost în stare să-i dea de 
capăt niciodată, dar absolut niciodată, în lungul timp de când Dumnezeu 
i-a alungat din Rai pe Adam şi Eva. Enigma femeii Berbec este cea mai de 
nedezlegat. Fermecătoare şi strălucitoare ca o zeiţă, plină de contraste, de 
contradicţii, temperamentală precum focul, emoţionantă şi emoţională, 
dătătoare de frisoane, mobilizatoare şi capricioasă, femeia Berbec pare a 
sta în orice clipă cu mâna pe un buton de alarmă, de alertă maximă, de 
urgenţă. Cei experimentaţi îşi pot da seama însă că nu e vorba decât de 
un joc, uneori sofisticat, alteori sincer până la naivitate, oricum însă un 
joc pe care bărbatul trebuie să-l accepte ca pe un exerciţiu, şi nu orice fel 
de exerciţiu, ci unul de fericire. Femeia Berbec vrea să conducă în soci-
etate, dar şi în propria casă. Renunţă cu greu la această dorinţă, ba chiar 
poate face scene, cu un consum nervos mare, fireşte, şi cu o coloratură 
pe care un necunoscător nici nu şi-ar fi putut-o imagina. În faptele ei, 
mari şi mici, de la serviciu, din carieră sau din casă, vrea să ducă totul 
până la capăt, şi nu oricum, ci cu brio. Orice abatere o poate tulbura, şi 
astfel relaţia cu femeia Berbec se poate strica. Femeia Berbec poate de-
veni, neaşteptat de repede, incomodă pentru cei din jur. Activă, femeia 
Berbec va căuta şi va iubi viaţa socială. Cea tânără are, în plus, înclinaţii 
sportive. Femeia Berbec ţine la corpul său şi vrea să arate bine în lume, şi 
chiar şi acasă, în intimitate. Cu toate acestea, va dispreţui sau va folosi la 
minimum fardurile şi chiar şi parfumurile, fiind de felul său încrezătoare 
în dotările cu care a împodobit-o Mama Natură. Prin urmare, nu va sur-
prinde pe nimeni faptul că Femeia Berbec este puternic orientată spre 
sport, aerobic, dans, modă, automobilism. Cu toată acestea, deşi se vrea şi 
se crede o femeie bărbată, ea nu va fi, în cele din urmă, decât o romantică 
incurabilă. 
Suflet şi pasiune. Astrologii sunt convinşi că viaţa femeii Berbec este 
bogată în afecte. Că ea însăşi este un depozitar de emoţii, de trăiri şi culori 
afective. Şi, totuşi, nimic din aceste trăsături nu iese la suprafaţă. Totul este 
ţinut sub obroc, cu naturaleţe, explozia fiind rezervată îndeosebi pentru 
intimitate. Şi nu în orice fel de intimitate, ci numai şi numai atunci când 
ea, femeia Berbec, este cea care alege. Altfel, rămâne rece şi netulburată, 
deşi nu s-ar spune că, în existenţa ei de zi cu zi, nu-şi face datoria faţă 
de viaţă cu toată conştiinciozitatea. Din acest motiv, astrologii îi atribuie 
femeii Berbec rolul de cea mai mare actriţă a vieţii cotidiene, dovedind o 
capacitate de disimulare remarcabilă. Pasionată şi pasională, femeia Ber-
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bec ştie să fie eclatantă, dar tot atât de bine poate să fie şi ştearsă. Poate 
fi ternă, cenuşie, inexpresivă, dar e capabilă şi de străluciri solare, de ar-
dere de tot . Atunci când inima ei cere, când ea pofteşte, femeia Berbec 
poate fi de neoprit şi nici o armă care-i va sta la îndemână nu va rămâne 
nefolosită pentru a-şi atinge ţelul. Femeia Berbec este capabilă să aibă 
o lume a ei, un univers al ei, la care ţine cu îndârjire şi din care cu greu 
poate fi evacuată. Altfel spus, femeia Berbec se poate refugia în ea însăşi, 
şi se poate încăpăţâna să rămână acolo ca într-o carapace de nepătruns. 
Deranjată din intimitatea ei sufletească, ea poate exploda sau evada, răul 
dovedindu-se răvăşitor în plan afectiv. Aceste stări ale femeii Berbec duc 
la impresia că nu-i plac bărbaţii, ceea ce nu e chiar atât de adevărat pe cât 
pare.
Farmec şi sexualitate. Se zice despre femeia Berbec că în pat nu mai este 
o actriţă, căzând de pe ea nu numai hainele, ci şi măştile, multe sau puţine 
cu care s-a complăcut în realitatea de zi cu zi. Unii astrologi afirmă că 
adevărata femeie Berbec se dezvăluie abia atunci când relaţiile ei afective 
şi sexuale se rodează. Foarte puternică în viaţa cotidiană, femeia Berbec 
are nevoie în dormitor de tandreţe şi sensibilitate, ea preferând bărbaţii 
cunoscători ai femeilor şi ai meandrelor sufletului femeiesc. Din acest 
motiv, este evident că un bărbat delicat şi atent, în gesturi şi în gânduri, 
va putea face casă bună cu o femeie Berbec. Femeii Berbec îi place să 
facă dragoste într-un decor deosebit, uneori amenajând ea însăşi, în mod 
special, acest cadru al dăruirii sale. Şi, totuşi, unii specialişti ai sufletului 
feminin consideră femeia Berbec ca fiind dominată de intelect, cultivând 
cu mai multă tragere de inimă prietenia strânsă decât sportul sexual. Deşi 
are toate elementele unei personalităţi cu iniţiativă, în dragostea fizică îi 
place să fie condusă, să fie iniţiată, mereu şi mereu, chiar şi în lucruri şi 
manifestări pe care desigur că le cunoaşte, sau cel puţin le intuieşte sau 
le imaginează. Fiind iubită şi iubind la rându-i, femeia Berbec va încerca 
să fie corectă în iubirea ei, să respecte cu scrupulozitate sentimentele sale, 
dar şi pe ale partenerului. Nu va forţa lucrurile, nici în iubirea spirituală, 
şi nici în cea fizică, deşi conformaţia psihică ar împinge-o spre aşa ceva. 
E stăpânită, cel mai adesea, de un sentiment de loialitate, partenerul fi-
ind, pentru ea, în mod obişnuit, un prieten, un tăinuitor al secretelor sale 
trupeşti şi sufleteşti, şi nicidecum un obiect sexual. Femeia Berbec are ca-
pacitatea de a-l mobiliza pe bărbat, de a-l angrena nu numai în dragostea 
fizică, ci şi într-un viu parteneriat spiritual, intelectual. Asta nu înseamnă 
că nu-i place să facă sex, dar acest moment se înscrie în ordinea firii, adică 
face parte din meniul vieţii sale, din firescul existenţei şi nimic altceva 
mai mult. La acest capitol, femeia Berbec e practică şi nu prea fabulează.
Atitudinea faţă de cei din jur. Femeia Berbec adoră să fie în centrul 
atenţiei. Vitalitatea sa o va ajuta foarte mult în acest sens. Puternică în 
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vălmăşagul vieţii, femeia Berbec va fi atât de rezistentă la solicitările şi 
stresul societăţii moderne, la intemperiile acesteia, încât nu va părea a 
fi interesată în a face prea mare deosebire între furtună şi vreme bună, 
rezistând tuturor agitaţiilor, presiunilor, conflictelor mărunte şi mai 
puţin mărunte, neplăcerilor de tot felul. Altfel, femeia Berbec este moartă 
după laudele şi admiraţia celor din jur, femei şi bărbaţi deopotrivă. Îi 
plac, desigur, cadourile – ca oricărei femei, dar, surprinzător, nu este 
impresionată de cadourile practice, neapărat trebuincioase, ci mai ales 
de cele ce-i sugerează că poate fi şi mai frumoasă, şi mai admirată, şi mai 
iubită. E normal (şi de la sine înţeles) pentru femeia Berbec să dorească 
să fie în centrul atenţiei. Ea este convinsă că, alături de un bărbat puter-
nic fizic şi, de bună seamă, aspectuos, va atrage şi mai mult atenţia celor 
din jur şi, din acest motiv, va căuta apropierea de astfel de bărbaţi. Cu 
o singură condiţie însă – elefantul din preajma ei să fie, dacă se poate, 
şi un pic romantic, şi un pic cu capu-n lună, şi un utilizator al vorbelor  
meşteşugite şi, bineînţeles, un tip mereu săritor, mereu îndatoritor. Şi, nu 
se poate altfel, acest bărbat trebuie, neapărat, să fie şi sensibil, chiar foarte 
sensibil. Astrologii susţin că bărbatul care-şi leagă viaţa de o femeie Ber-
bec trebuie să se înarmeze cu multă răbdare şi să dispună de un plus de 
energie, convins fiind, la modul onest, că întotdeauna în casa lui va cânta 
găina. 
Feminitate. Dincolo de toate speculaţiile şi aparenţele-i de cadână în pat, 
de supusă datoriei conjugale, femeia Berbec va ţine chiar foarte mult la 
plăcerile ei, şi chiar va insista pentru plăcerile ei. S-ar putea spune că e 
şi un pic egoistă într-un fel, deşi va avea maximă grijă pentru partener. 
Această atenţie acordată partenerului îşi are obârşia tocmai în interesul 
ei pentru optimizarea relaţiei afective, în urma căreia speră să obţină (şi 
obţine) maximum de plăcere şi de bucurie. Fiind o femeie cu o fire atât 
de independentă, atât de voluntară, femeia Berbec nutreşte în sinea ei 
sentimentul că va putea avea, la rându-i, iniţiativa şi în dragoste, deşi la o 
primă analiză acest lucru nu iese în evidenţă. Aşa se şi explică, de altfel, de 
ce femeia Berbec este atât de geloasă. Pe acest fond, mâniile şi supărările 
ei sunt năvalnice. De felul ei, nativa în Berbec nu este prea invidioasă, 
considerându-se de la sine, deci fără discuţie, deasupra celorlalte femei, în 
tot şi în toate. De aceea, atunci când relaţia ei este in impas, nu pierderea 
bărbatului o interesează, ci mândria ei rănită, onoarea ei care trebuie, nu-i 
aşa, „reperată”. Dominată de patimă, de pasiune, femeia Berbec va şti, la o 
adică, să nu dea frâu afectelor, ci va şti să-şi aranjeze viaţa cu chibzuinţă, 
dovedind, în anumite cazuri, chiar o orientare materialistă, în detrimen-
tul unei relaţii romantice, poetice, sub clar de lună. Automobilul ultimul 
model şi casa pe pământ, să-i zicem vilă, o vor atrage, în cele din urmă, 
mai mult decât cine mai ştie ce relaţie formidabilă, dar cu buzunarele 
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goale. De o feminitate expansivă, femeia Berbec va dori mereu să fie ea 
vioara-ntâi. Bărbatul care va înţelege acest lucru va avea cu  ea o viaţă 
plină de semnificaţii, memorabilă, în sensul stabilităţii şi al evenimentelor  
agreabile, presărate, în mod firesc, în viaţa unui cuplu aşezat temeinic în 
rosturile sale.

Bărbatul BERBEC

Comportare - în casă şi afară. Un vechi zodiac spune despre bărbatul 
Berbec că este, în dragoste, un vânător care vânează de dragul vânătorii, 
adică de amorul artei. Prada are pentru el mai puţină importantă decât 
vânătoarea în sine. Bărbatul Berbec este, incontestabil, un cuceritor 
autentic, având toate calităţile unei asemenea îndeletniciri. Când este vor-
ba despre victoriile sale, nu neapărat amoroase, bărbatul Berbec afişează 
un aer de mister şi un zâmbet complice. Îi place să urzească fel de fel 
de scenarii, să pună la cale mici şi nevinovate capcane, dovedindu-se, 
astfel, surprinzător în comportamentul său şi, fără îndoială, un personaj 
interesant pentru sexul opus. Alibiurile sale sunt adesea înduioşătoare. 
S-ar putea spune şi faptul că bărbatul Berbec face o ingenioasă rescriere 
a vieţii, adaptând-o la calităţile şi posibilităţile proprii. Dincolo însă de 
basmele, de poveştile sale de ocazie, bărbatul Berbec are, adesea, o com-
portare greu de înţeles şi de suportat, uneori exasperantă, dar plăcută, 
totuşi, ceva mai târziu, la vremea aducerilor aminte, atunci când parte-
nera sa va trage linie şi va aduna. Bărbatul Berbec va ieşi în arenă cu spada 
în mână – va ataca şi se va apăra fără ezitare. Deşi aparent lipsit de spirit 
practic şi cu un comportament tumultuos, bărbatul Berbec este cunoscut 
nu numai ca un creator de poveşti despre viaţă, ci şi ca un plăsmuitor de 
situaţii de viaţă, de scene de viaţă. De altfel, bărbatul Berbec nu suportă 
viaţa retrasă, tihnită şi, în acest sens, el va încerca să fie, mereu şi mereu, 
în arenă. Deşi în zodia sa se spune că nu va ţine seama de legi, reguli, 
cutume, bărbatul Berbec va fi un bun coleg de serviciu şi chiar un subor-
donat acceptabil. El îşi va înţelege cu uşurinţă sarcinile şi îndatoririle din 
fişa postului şi din regulamentul de ordine interioară, dar le va urma şi 
îndeplini, totuşi, în stilul său, cu amprenta personalităţii sale.  Deşi poate 
apărea ca un personaj dificil, femeii îi va plăcea să stea cu un bărbat Ber-
bec, iar dacă va fi să se despartă vreodată, ea va rămâne cu amintiri de 
neşters. Aparent solitar în societate, bărbatul Berbec va iubi şi va admira 
societatea oamenilor, ba chiar o va căuta şi, nu de puţine ori, o va provoca. 
În casă, în familie, va fi un şef în adevăratul sens al cuvântului, cu toţii 
ascultându-l fără ca el să depună prea mare efort.
Suflet şi pasiune. Bărbatul Berbec va avea cu sine, adesea, o platoşă. 
Nevăzută, nepalpabilă, dar dificil de străpuns. Se zice că, odată ce ai 
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reuşit, totuşi, să treci de această platoşă, vei descoperi, cu surprindere, 
un suflet candid, chiar naiv, doritor de ocrotire. Este bine ca femeia care 
se apropie de un bărbat Berbec să ştie, şi să ţină seama, de acest lucru. 
Bărbatul Berbec arde la temperaturi înalte şi, din acest motiv, persoana 
care-l va însoţi prin viaţă va simţi, aproape întotdeauna, că trăieşte în 
preajma unei mari şi inepuizabile surse de energie. Plecarea bărbatului 
Berbec va lăsa, fără îndoială, un mare gol în jurul celei cu care s-a însoţit 
prin viaţă. Agitat în permanenţă, bărbatul Berbec va fi năvalnic şi în pa-
siunile sale, în dragostea sa. La acest capitol se va dovedi un personaj fără 
pic de răbdare, altfel spus completamente lipsit de tact uneori. Exagerat 
de sincer, va avea probleme chiar şi în dragoste, el neştiind să-şi pună şi 
să-şi poarte, întotdeauna, masca uzanţelor, a regulilor sociale şi chiar a 
celor din intimitate. Este tipul de om care la vamă, să zicem, nu va spune 
niciodată că nu are nimic de declarat. Pătruns de un simţ al ironiei şi al 
umorului, bărbatul Berbec va dovedi, totuşi, atâta măiestrie încât nu se 
va implica niciodată, pe sine, în şarjele-i umoristice sau în ironiile atât 
de dragi lui. Dimpotrivă, el se va prezenta ca fiind intangibil în raport 
cu acestea, undeva deasupra, stăpân şi superior. Femeile care au mâncat 
împreună o pâine cu un bărbat Berbec vor spune despre acesta că este 
credincios, ataşat, aproape întotdeauna inteligent, prompt şi chiar îndato-
ritor, dar prea, prea impetuos. Această stare năvalnică va face ca pasiunea 
acestui bărbat Berbec să se consume, uneori, prea rapid. Norocul este că 
nativul Berbec îşi va recupera grabnic rezervele de energie, iar agresi-
vitatea sa, atât de preţuită de multe persoane de sex opus, se va relua pe 
aceleaşi fundamente de patimă, de explozie sexuală şi afectivă. Ceea ce, 
uneori, nu este tocmai atât de rău.
Farmec şi sexualitate. Având un comportament tipic de bărbat puternic, 
nativul Berbec pare femeilor, uneori-adeseori, distant şi chiar arogant. 
Despre strălucirea sa va avea habar doar partenera-i mult-credincioasă 
şi mult-încercată care, dând dovadă de tact şi subtilitate, va gusta din 
beneficii. Distins şi uneori extravagant, bărbatul Berbec apare multor 
femei ca un lord sau ca un sfinx inaccesibil, bun de admirat de depar-
te, dar de neabordat. Şansa vine însă din faptul că bărbatul Berbec va 
fi el acela care va face primul pas în debutul unei relaţii sentimentale, 
dovedindu-se, după cum se ştie, un personaj cu un insaţiabil apetit de 
cuceritor. Rari vor fi, însă, bărbaţii Berbec cuceriţi de femei. Arbitru al 
eleganţei şi, poate, al bunelor maniere, bărbatul Berbec este, totodată, şi 
un priceput şi al relaţiilor cu sexul opus, fiind dotat de  Creator, adesea, 
cu un farmec personal de excepţie. Se spune despre bărbatul Berbec că 
nu trebuie să facă niciun efort pentru a fi şic, totul venindu-i de la sine, 
fără dificultate, fără a se preocupa prea mult de aşa ceva. Altfel spus, un 
Berbec va fi fermecător pentru o femeie chiar şi în cea mai umilă salopetă. 
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Însoţindu-i farmecul, sexualitatea bărbatului Berbec va dovedi originali-
tate, imaginaţie şi fantezie. Bărbatul Berbec iubeşte necondiţionat şi vrea, 
întotdeauna, să fie iubit cu aceeaşi măsură şi, dacă se poate, chiar ceva mai 
mult. Asta şi datorită orgoliului său, în nici o împrejurare micşorat sau 
în defensivă. De aici vine, de altfel, şi dorinţa acestui nativ Berbec de a fi 
flatat de parteneră, aceasta trebuind să-i caute “în coarne”, cum se spune 
în folclor.
Atitudinea faţă de cei din jur. Fiind mână spartă, bărbatul Berbec va 
cheltui banii fără milă. Dar, datorită norocului, sau priceperii, îi va şi 
câştiga cu uşurinţă. Bărbatul Berbec pare făcut asemenea unei maşini de 
adunat, dar şi de risipit bani. Sunt momente când cei din jur înseamnă 
doar un simplu decor pentru bărbatul Berbec, un fel de persoane aflate 
în preajmă-i parcă anume pentru a-l încuviinţa, admira şi chiar aplauda. 
Bărbatul Berbec va şti să-i implice pe ceilalţi oameni în textura sa de in-
terese, de planuri, de idei. Credincios partenerei sale, nativul Berbec va fi 
gelos dar, culmea, nu şi posesiv. I se pare absolut drept, absolut raţional ca 
partenera lui să fie numai a lui şi să nu-i păcătuiască nici măcar cu gândul. 
Prea ceremonios nu este bărbatul Berbec, şi nici nu face mare caz de bune 
maniere. Cum s-a spus, acestea par a face parte integrantă din cotidi-
anul existenţei lui. Bărbatului Berbec îi place zgomotul vieţii, putându-se 
spune despre el, fără teamă de a greşi, că este un om al Agorei, al pieţii cu 
oameni mulţi. Îi plac băile de mulţime şi are certă structură de om politic. 
Aşa cum s-a afirmat mai înainte, îi place ironia, dar să nu-l atingă pe el, 
îi place umorul, dar să nu fie el subiectul luării în tărbacă. Ştie să reziste 
presiunilor de orice fel din partea celor din jur, criticându-i adesea, dar 
cu un ton rece, lipsit de patimă, şi care nu-şi aşteaptă nicidecum replica. 
Bărbatul Berbec are toate şansele să fie şef, fără a face prea mare efort. Îl 
vor căuta ceilalţi pentru a-i reprezenta şi conduce. Nu va fi un bonom 
decât întâmplător. Ajuns lider, bărbatul Berbec se va menţine foarte bine 
în şa şi, deci, va fi greu de dat jos. 
Virilitate. Foarte puternic şi din punct de vedere sexual, bărbatul Berbec 
dovedeşte, de-a lungul vieţii sale, o disponibilitate aproape permanentă 
pentru dragostea fizică. Se poate îndrăgosti, fără probleme, de la tinereţe 
şi până la bătrâneţe, fiind considerat ca având mereu inima tânără şi coa-
da verde. Dragostea făcută cu multă imaginaţie i se pare ceva firesc, după 
cum şi faptul de a se îndrăgosti ca un adolescent nu-l miră. Impetuos în 
dragoste, bărbatul Berbec îşi poate mobiliza partenera cu uşurinţă, chiar 
şi atunci când aceasta se află sub semnele unei zodii mai puţin tumultuo-
ase. Se spune că dacă partida de dragoste nu-i reuşeşte, bărbatul Berbec 
devine irascibil, inabordabil, închis în sine. Sensibil în dragoste, bărbatul 
Berbec va năzui mereu spre o perfecţiune numai de el imaginată, numai 
de el ştiută. Cu toate acestea, astrologii îl clasează în rândul bărbaţilor 
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fideli, el fiind, la urmei-urmei, doar un vânător pe care vânatul nu-l prea 
interesează, ci numai vânătoarea în sine. Poate fi asemuit şi cu pescarul 
aflat în vacanţă, care  prinde  peşti ore în şir, dar  tolba îi  e  mereu goală, 
deoarece îi prinde, îi mângâie, le spune câteva cuvinte drăgăstoase, după 
care le dă drumul înapoi în apă, cu seninătate, cu simplă şi profundă bu-
curie. 



Zodia TAURULUI
- TAURUS -

21 aprilie – 21 mai

Caseta cu bijuterii a nativului în zodia TAURULUI

1. Caracterul – de neclintit, aşa cum de neclintit este pământul. De 
nepătruns, aşa cum este piatra. Remarcabil în forţă de viaţă, în sevele 
sale, în coloratura sa, aşa cum sunt, îndeobşte, solul cultivat sau pajiştea 
înflorită. Astrologii îl “conectează” pe nativul Taur la Pământ – acest 
leagăn pentru veşnicie al oricărei fiinţe umane. Taurul este o zodie de 
Pământ, adică o zodie a celor încăpăţânaţi, o zodie a celor  cu exces de 
personalitate. Ca semn de pământ, Taurul este întotdeauna fix, dar are 
mai mereu o legătură specială, misterioasă, cu valoarea cea mai volatilă şi 
cea mai căutată a societăţii omeneşti – banul. Tipic pentru Taur – răbdare, 
tenacitate, credinţă, simţ practic, dar şi o anumită lentoare, o anumită 
cantitate de plumb în toate cele.
2. Ziua norocoasă – Vineri. Din acest punct de vedere s-ar putea spune 
că Taurul are înclinaţii spre ascetism, vinerea fiind, prin tradiţie, zi a pos-
tului şi a reţinerii de la cele dulci.
3. Cifra norocoasă – 6, cifră la fel de mobilă ca şi cifra 9, cu care, de altfel, 
se înrudeşte. Norocoase sunt pentru Taur şi numerele care îl multiplică 
pe 6 sau se împart la 6. Această cifră 6 are o putere neasemuită, mai ales 
atunci când este vorba despre un număr format din mai multe cifre de 
şase. Un exemplu ar putea fi 666, un număr ale cărui taine nu au fost ex-
plicate pe deplin nici până în ziua de azi.
4. Piatra norocoasă – smaraldul, o foarte frumoasă piatră preţioasă 
de culoare verde. Smaraldul odihneşte şi linişteşte, desigur, dar, din 
păcate, nu bucură şi nici nu întristează. Dintre metale, Taurul va avea 
în stăpânire cuprul (arama), un metal cu proprietăţi speciale în privinţa 
conductibilităţii, maleabilităţii şi culorii.
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5. Culoarea norocoasă – rozul, mai ales rozul, dar şi albastrul pal şi, în 
mai mică măsură, bejul. După cum se vede, este vorba despre culori moi, 
aproape discrete, ce emană parcă sfiiciune. Destul de ciudat pentru un 
Taur...
6. Floarea norocoasă. Trei flori deosebit de frumoase vor purta cu ele 
norocul Taurului. Este vorba, în primul rând, despre trandafirul roşu, o 
floare ce sugerează maturitatea, dar nu orice fel de maturitate, ci una plină 
de nelinişti. Celelalte flori favorabile Taurului sunt garoafa roz şi mic-
sandra. Alăturarea lor lângă prea-puternicul trandafir roşu nedumereşte, 
nedumereşte şi sugerează că nativul Taur poate fi plin de surprize.
7. Parfumul purtător de noroc - va fi făcut din flori de măr şi din garoafe. 
Un şir întreg de suavităţi par a-i da Taurului un impuls spre îmblânzire, 
spre romantism, spre  o stare greu de justificat, de altfel, în cazul acestui 
nativ. Taurul este, după cum se vede, un nativ mai mult decât uimitor, cu 
un trandafir roşu la butonieră, lăsând în urmă-i un miros fin, abia ghicit, 
de flori de măr. Nu trebuie uitat faptul că nativii în Taur vor să placă celor 
din jur şi, în consecinţă, nu vor precupeţi nici un efort pentru a avea o 
cotă înaltă în ochii semenilor.
8. Muzica norocoasă. Se zice că acestor nativi le face bine muzica cultă, 
simfoniile fiind pentru ei o sursă de mobilizare şi inspiraţie în ceea ce 
priveşte reuşita în viaţă. Chiar şi Taurii tineri vor fi înclinaţi, adesea, spre 
muzică cultă, e adevărat, ceva mai comestibilă, adică sub forma unor 
prelucrări moderne.
9. Calitatea umană preţuită de Taur este răbdarea. N-ar fi exclus ca 
Ulise să fi fost un nativ Taur, de vreme ce o iubea atâta pe minunata sa 
Penelopă, care şi ea, la rându-i, l-a aşteptat amar de ani să se întoarcă 
din războiul Troiei. Taurul va avea, întotdeauna, o mare preţuire pentru 
cei care dovedesc, în orice împrejurare, o tenacitate fără seamăn, până la 
victorie.
10. Calitatea umană detestată de Taur – încăpăţânarea. Nativul în Taur 
va admira,  întotdeauna,  pădurea  tânără, mlădioasă, dar  şi  femeile  cu 
mijloc de viespe. Inflexibilii i se par în afara rosturilor vieţii, buni doar să 
stea în sihăstrie. Pentru Taur, a discuta cu un om cu idei fixe este curată 
pierdere de vreme. Ce să negociezi cu un asemenea om?  pare a se întreba, 
total nedumerit, nativul Taur. 
11. Idealul de viaţă al Taurului – să ajungă vestit. Nativul în Taur este 
convins că renumele, celebritatea, prim-planul vieţii şi al societăţii sunt 
veşminte numai bune pentru el.
12. Dorinţa secretă a Taurului  –  să ajungă  nu  numai celebru, dar  şi 
foarte bogat, dacă se poate chiar putred de bogat.
13. Verbul specific pentru nativul Taur este a avea (a poseda). Este şi 
firesc, dacă ne gândim că are ca ideal de viaţă celebritatea, iar ca dorinţă 
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secretă bogăţia personală.
14. Zodii care se armonizează cu Taurul – Fecioara şi Capricornul. 
Relaţii bune se vor putea stabili şi cu Peştii şi Racii, dar nu în orice 
condiţii, deoarece, uneori, în preajma nativului în Taur nu prea mai este 
loc pentru altcineva. Nativul în Fecioară îi este recomandat Taurului şi ca 
un companion, mereu potrivit,  în activităţi de timp liber, mai ales atunci 
când este vorba despre distracţie.
15. Zodii conflictuale cu Taurul. Leul, Scorpionul şi Vărsătorul nu se vor 
potrivi, în nici o împrejurare, cu masivul Taur.
16. Zodiile favorabile concubinajului şi căsătoriei Taurului. Întotdeau-
na nativul în Taur va face casă bună cu Capricornul şi Fecioara. Se poate 
încerca şi cu Peştii şi Racii, nativii acestor două zodii fiind foarte atraşi de 
Taur. Celelalte zodii vor suporta destul de greu, anevoie, un partener din 
Taur. I se recomandă Taurului să fie foarte-foarte precaut mai ales în cazul 
nativilor în Leu sau Vărsător, deoarece cu aceştia nu va avea nici un spor 
în a-şi duce viaţa împreună.  
17. Trăsăturile personalităţii Taurului. Nativul  în Taur are un excelent 
simţ practic. Va fi întotdeauna pragmatic şi foarte orientat spre concret. 
El nu va alerga după iluzii, şi nu va pleda pentru cauze dinainte pierdute. 
Taurul poate fi socotit, fără teamă de a greşi,  un om de bază. Nativul în 
Taur este un om robust pe dinăuntru şi, uneori, chiar şi din punct de ve-
dere fizic. Taurul va conta pe tot ceea ce este temeinic, durabil. Preţuieşte 
valorile îndelung verificate, consacrate. Concluzionând, se poate spune 
că nativul în Taur este un conservator în mâinile căruia viitorul nu poate 
fi…  decât promiţător. 
18. Călăuză astrală – Venus, ceea ce sugerează o înclinaţie spre confort, 
spre o viaţă comodă, dar şi un simţ anume al podoabei, al frumosului. Se 
remarcă şi o interiorizare destul de puternică, precum şi mari rezerve de 
voinţă şi energie, adesea neutilizate.
19. Simbol astrologic – Taurul. Prezentarea simbolului Taurului este de-
osebit de interesantă, evidenţiind originalitatea acestei zodii. În marele 
cerc zodiacal, Taurul se desparte de Berbec, îi întoarce spatele şi se 
îndepărtează. Capul îi este îndreptat spre Gemeni, şi într-acolo priveşte 
cu insistenţă. De altfel, semnul Taurului pare a fi împărţit între Taur şi 
Gemeni, deoarece în Taur i se află gâtul, pieptul, piciorul drept şi nara 
dreaptă, în timp ce capul, coarnele, fruntea, ochii şi piciorul stâng îi sunt 
plasate în constelaţia Gemenilor. Un nor de stele acoperă corpul Taurului, 
făcându-l nu numai misterios, ci şi deosebit de frumos. 
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Zodia Taurului va stăpâni şi va 
influenţa, întotdeauna, gâtul. Este o zonă foarte importantă şi sensibilă a 
corpului omenesc, făcând legătura între raţiune şi sensibilitate, între ma-
terial şi spiritual. Astrologii susţin că în puterea constelaţiei Taurului se 
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află apariţia şi dezvoltarea, cât şi vindecarea unor afecţiuni precum bolile 
de gât, amigdalita, laringita, atacul cerebral. Observaţii mai noi arată că şi 
obezitatea se află tot în puterea constelaţiei Taurului. În general, nativul în 
Taur are un organism echilibrat, rezistent la boli, fiind mai mereu sănătos.
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Constelaţia zodiacală a Taurului 
se găseşte în emisfera boreală, fiind pregnantă pe harta cerului. Cuprinde 
două roiuri de stele vestite – Pleiadele şi Hyadele. Roiul stelar Hyadele 
conţine una dintre cele mai frumoase stele, cunoscută sub numele de Al-
debaran, un nume legendar, desigur.
22. Zonele sensibile în dragoste: gâtul şi ceafa. Un sărut pe gâtul sau 
pe ceafa unui nativ Taur va avea mai mereu efect, uneori obţinându-se 
rezultate chiar şi printr-o uşoară atingere, făcută aşa, ca din întâmplare.

Trăsăturile generale ale nativului în zodia TAURULUI

Comod de felul său, iubitor de confort şi armonie, nativul în Taur va 
pune, aproape întotdeauna, mare accent pe casă şi familie. Poza de fami-
lie, cu nevastă, copii şi alte încrengături (părinţi, bunici, fraţi, cumnaţi, 
cumetri, veri şi verişoare) este dragă inimii Taurului. În planul acţiunii, 
Taurul va proceda în aşa fel încât, în orice moment, va şti unde trebuie să 
ajungă, reuşind să vadă finalitatea, luminiţa de la capătul tunelului. Cei 
mai mulţi dintre Tauri nu au înclinaţii spre cele teoretice, abstracte, orice 
speculaţie fiind pentru ei pierdere de vreme, artă pentru artă. Taurului 
îi lipseşte iniţiativa în imaginaţie, în creaţie, dar el va putea continua şi 
perfecţiona ceea ce au început alţii. S-ar putea spune că nativul în Taur 
este un fel de japonez sau chinez, fiind destul ca olandezii să descopere 
banda magnetică, iar el să facă din aceasta o întreagă industrie. Nativul 
în Taur este un excelent executant de proiect, indiferent cât de complicat 
ar fi acesta. Din acest motiv, se pare că nativul în Taur este printre cei mai 
potriviţi oameni pentru a traduce în viaţă, printre altele, cutezătoarele 
proiecte ale arhitecţilor. În viaţa de zi cu zi, Taurii pot fi buni şefi de şantier, 
pricepuţi şefi de echipă, excelenţi ingineri constructori. Din cele spuse 
până aici se poate spune că Taurul nu va agrea, totuşi, schimbarea cu orice 
preţ, el simţindu-se minunat în ceea ce ştie deja, preferând să meargă pe 
cărările sale cunoscute şi bătătorite. Există părerea potrivit căreia un na-
tiv în Taur nu se va răzgândi aproape niciodată. Chiar târâş-grăpiş, el va 
merge înainte şi va contribui, în felul său, la progres. Unii astrologi merg 
până acolo încât afirmă că “Taurii reprezintă axul societăţii şi al univer-
sului”. Această afirmaţie pare hazardată doar la prima vedere. Se pare că, 
între atâtea tipuri zodiacale, unele de-a dreptul tulburi şi surprinzătoare, 
Taurul reprezintă o formulă umană clară şi previzibilă. 
Sunt câteva domenii ale activităţile umane specifice, printre care şi 
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comerţul, în care nativul Taur este om de bază. Fără el, asemenea activităţi 
ar deveni marginale şi nerentabile. În existenţa sa cotidiană, nativul Taur 
este mereu egal cu sine, el trăind într-o cadenţă rareori tulburată sem-
nificativ de vreun eveniment. Taurul este un monument de chibzuinţă şi 
de echilibru. El nu va risca decât rareori, nefiindu-i nicicum caracteris-
tic jocul pe o singură carte. Taurul va măsura de şapte ori, până va tăia 
o dată. Imperturbabil, imposibil sau aproape imposibil de scos dintr-ale 
sale, Taurul e greu de adus în stare de enervare, dar, atunci când se va 
înfuria, va fi foarte greu de potolit. În general calm şi amabil, mai ales 
dacă este născut în prima decadă zodiacală (21 – 30 aprilie),  nativul Taur 
se poate dedica profesiilor în care este nevoie de răbdare, de tenacitate, 
de echilibru pe termen lung, adică în domenii unde rezultatele nu apar 
de pe o zi pe alta. Deşi Taurul este dedicat succesului material, unii din-
tre aceşti nativi pot avea nereuşite, mai ales datorită imobilităţii zodiei, 
inflexibilităţii, lentorii şi chiar neîncrederii Taurului în inovaţie. Uneori, 
nativul în Taur va dispreţui munca şi acţiunea folositoare, devenind in-
adaptabil, de neînţeles, mai ales atunci când cel în cauză  va avea câte ceva 
din trăsăturile unei personalităţi accentuate. Femeia Taur se remarcă prin 
bun-gust deosebit, prin eleganţă, prin înţelegerea superioară a frumosu-
lui, pe care îl şi pune în practică, în primul rând prin propria ei ţinută, dar 
şi în profesie, orientându-se spre profesii sau preocupări artistice.  
Credincios, perseverent, masiv în sentimentele sale, nativul Taur va avea, 
de obicei, succes în relaţiile sale afective, fiind un adept necondiţionat al 
fidelităţii şi al construirii unor legături sentimentale de durată. Şi, totuşi, 
se zice că bărbatul nativ în Taur nu are chiar întotdeauna  pretenţii ma-
xime de fidelitate de la partenera sa, în anumite cazuri nefiind prea afectat 
dacă aceasta îşi ia mai multă libertate decât se cuvine. Ba chiar circulă şi 
o fabulaţie potrivit căreia un bărbat nativ în Taur ar fi în stare să mani-
feste înţelegere faţă de parteneră chiar şi atunci când  aceasta dă semne că 
mai calcă strâmb. Dincolo, însă, de aceste vorbe greu de probat în viaţa 
cotidiană, se ştie că nativul în Taur nu trebuie să desfăşoare o strategie 
prea complicată pentru a cuceri sexul opus. Asemenea Berbecului, nati-
vul Taur se impune destul de uşor în faţa femeilor, succesul venindu-i fără 
prea mare efort. Iubind liniştea  existenţei, Taurul are nevoie de tandreţe, 
de o atmosferă calmă. Altfel spus, nativului în Taur îi va face mare plăcere 
să stea “în suc propriu”.  Potrivit  opiniilor  lui  din acel  moment,  lumea 
n-are decât să se prăvale peste cei fără de astâmpăr – cu siguranţă unul ca 
el nu se va afla printre aceştia. Dacă bărbatul Taur este tolerant sau relativ 
tolerant în relaţiile sale intime, femeia Taur nu admite greş, orice semn 
de înstrăinare al bărbatului ei provocându-i accese de gelozie.  Se  spune 
despre femeile Taur că sunt nişte fiinţe încântătoare (mai ales în societa-
te!) şi că le place ca bărbatul să le stea mai mereu prin preajmă, asemenea 
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unui parfum de preţ sau unei bijuterii împărăteşti. 
Cert este că nativul Taur, fie el bărbat sau femeie, va fi de felul său lipsit de 
angoase şi va găsi destul de uşor calea spre fericire.

Femeia TAUR

Comportare - în casă şi afară. Excelentă şefă de familie, mamă care-şi 
asumă majoritatea responsabilităţilor în ceea ce priveşte creşterea şi edu-
carea copiilor, femeia Taur este ceea ce se cheamă „o comoară la casa 
omului”. Ea va avea grijă de casă, bărbatul rămânând să se ocupe, nu-i aşa, 
de marile probleme ale omenirii - pacea, dezarmarea nucleară, terorismul, 
combaterea traficului de droguri, migraţia. Femeia Taur îşi va găsi mereu-
mereu de trebăluit prin casă. Dacă nu va mai avea nimic de făcut, îşi va 
inventa o preocupare, numai să nu stea în loc. Toate acestea sunt gener-
ate şi de simţul acut al proprietăţii, ei plăcându-i, desigur, foarte mult, 
să-şi dezvoltate avutul, deşi nu o dată i se explică faptul că toate aceste 
bunuri nu sunt decât deşertăciuni, deoarece nimeni nu a moştenit lumea 
de până acum şi nici  nu o va moşteni, probabil nimeni, nici pe cea vi-
itoare, în vecii-vecilor. La viaţa ei, femeia Taur va avea nevoie de noi şi noi 
preocupări, toate acestea sporindu-i energia, mobilizând-o, menţinând-o 
tânără şi în formă. Perseverentă, femeia Taur va avea întotdeauna planuri 
pentru casa ei, pentru bărbatul ei, pentru copiii ei. Va încerca, neobosită, 
cu eforturi şi chibzuinţă, să fie în ton cu moda în casă, ambientul în care 
trăieşte fiind optimizat, înfrumuseţat, înnobilat. Şi se pare că mai toată 
energia femeii Taur se consumă în casă, deoarece în afara casei are ambiţii 
destul de reduse. Cu toate acestea, va avea grijă ca la orice ieşire în soci-
etate să fie mereu prezentabilă, să se îmbrace cu gust. Interesant pentru  
femeia Taur este faptul că ea, şi nu bărbatul ei, va depune eforturi să se 
încadreze în bugetul familiei, ea evitând, mare minune!  cumpărăturile 
făcute numai şi numai de dragul de a cumpăra sau, cum se spune acum, 
din motive de shopmanie. Conservatoare de felul ei, femeia Taur va avea 
păreri bine structurate, bine formulate despre căsătorie, despre creşterea 
copiilor, despre rolul bărbatului care va fi, se înţelege, bărbatul ei şi numai 
al ei. Nu este de mirare, în acest context, că femeia Taur poate uita până şi 
de ea însăşi, şi se poate îngrăşa, liniştindu-se cu gândul că o femeie grasă, 
mai ales dacă este niţeluş înaintată în vârstă, este şi frumoasă. În casă şi 
la serviciu, femeia Taur este un tovarăş de nădejde. Căsătoria este pentru 
ea un contract întotdeauna ferm, iar slujba este socotită ca o activitate în 
care, dacă tot te-ai băgat, atunci trebuie să faci tot posibilul ca lucrurile 
să iasă foarte bine. Şi se mai spune ceva despre femeia Taur - că găteşte 
de la bine în sus. Ori, după cum se ştie, pentru marea masă a bărbaţilor, 
dragostea, bat-o vina, trece prin stomac.
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Suflet şi pasiune. Observatori pricepuţi ai comportamentului femeii 
Taur au ajuns la concluzia că aceasta poate aduce zbucium şi nelinişte 
în dragoste, dar şi trăiri intense, atât datorită geloziei ei greu de explicat, 
cât şi simţului de proprietate înnăscut. Sufletul ei nu prezintă mari întor-
tocheri şi de aceea îşi va revendica drepturile fără să clipească, direct şi 
la obiect. În relaţiile  sentimentale ale femeii Taur pot interveni şi nervii, 
fiind - dacă nu-şi găseşte înţelegerea necesară - capabilă de scene mai 
puţin senine, ba chiar furtunoase. Cei care au relaţii cu femei Taur sunt 
sfătuiţi de astrologi să se înarmeze cu multă înţelegere, ba chiar să cedeze 
de la ei, sau să facă orice altceva pentru a evita conflictul şi a aştepta, cu 
cât mai mult calm, trecerea furtunii. Femeia Taur se comportă adesea ca 
o veritabilă forţă a naturii, şi asta nu din lipsă de maniere, ci pentru că aşa 
simte ea, aşa îi este firea. Ea nu va păşi pe cărări pavate cu bune intenţii, 
cu amabilităţi, cu pansamente verbale, împodobite cu şiruri de coliere 
îndeobşte doar imaginate, ci va merge direct la ţintă, fără să clipească 
măcar. Crede nespus de mult în intuiţia ei. Pasiunea femeii Taur n-are 
laturi platonice, vise de îndeplinit, jurăminte sau lacrimi, ci bucurie şi 
plăcere, relaxare şi satisfacţie, chiar rutină, dar şi un pic, doar un pic de 
inventivitate, cumva exact atâta cât este nevoie. Deşi poate avea reacţii 
emoţionale puternice, femeia Taur se poate controla, la o adică, foarte 
bine. Toate paradele ei de furie, de intoleranţă, de intransigenţă, nu fac 
decât să arate, celor din juru-i, că este o femeie puternică. Să fim siguri, 
deci, că, dumneaei, femeia Taur se va putea, în cele din urmă, controla şi 
stăpâni.
Farmec şi sexualitate. Astrologii spun despre femeia Taur că este o cetate 
greu de cucerit, dar că, odată cucerită, această femeie poate fi o adevărată 
campioană a iubirii. Arta ei în dragoste îi vine, susţin unii, de la natură, 
de la anotimpuri, de la divinitate sau, cine mai ştie, poate că din altă parte, 
din Cosmos. Prin urmare, încă nu se cunoaşte prea bine sursa acestei 
măiestrii, de multe ori de neegalat. Într-un fel, este şi explicabil acest lu-
cru, deoarece zodia, în întregul ei, are drept călăuză planeta Venus. Fe-
meia Taur este gata şcolită, de la Mama Natură,  în tot ce înseamnă iubire 
şi, de aceea, ea nu va avea nevoie, mai niciodată, în nici o împrejurare, de 
vreun instructor. Senzualitatea ei poate face ravagii, dar nu va da buzna, şi 
nu va da pe dinafară, sub nici o formă. Femeia Taur poate păstra distanţa 
cu mare uşurinţă, şi nu va cădea în plasa vreunui vânător decât dacă va 
vrea ea. Mulţi vor încerca să se înfrupte din farmecele ei, dar totul nu va 
fi, în cele din urmă, decât un joc de-a şoarecele şi pisica. Alesul, căci va 
exista un ales, va fi încântat de compania acestei femei care, la prima ve-
dere, pare a nu avea inimă în piept, ci numai creier. 
Iubitoare de lux, femeia Taur nu va fi, totuşi, niciodată roaba luxului. 
Dacă acest lux îi aduce vreun folos, atunci e foarte bine. Dar dacă nu 
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e cazul, dacă nu e neapărată nevoie, femeia nativă în Taur se poate re-
semna, ştiind să fie fermecătoare şi cu mai puţin. Totuşi, bărbatul care 
va fi în stare să-i asigure în primul rând confortul material, va rămâne 
cu siguranţă multă vreme lângă femeia născută sub semnele Taurului, 
bucurându-se, din plin, de preţuirea şi de darurile ei. Atunci când  se va 
îndrăgosti, femeia Taur va şti să-şi strunească sentimentele şi să păstreze 
aparenţele, evitând să se umilească. Este în stare să treacă de una singură 
peste căderi psihice, peste neîmpliniri emoţionale, şi s-o ia de la capăt 
ori de câte ori este nevoie, dând impresia că nu s-a întâmplat nimic rău. 
Trădarea în dragoste o va afecta, însă, foarte mult. Odată descoperit, un 
bărbat care a călcat pe delături în timp ce a avut, lângă el, o femeie Taur, 
va trebui să-şi facă repede bagajul şi să părăsească terenul. Va trebui să-i 
fie limpede că nu mai are ce aştepta de la Tăuriţa sa, că totul s-a terminat. 
Având un comportament asemănător cu acela al sudistei Scarlett O’ Hara 
din romanul “Pe aripile vântului”, femeia Taur îşi va dori bărbaţi puter-
nici, fizic, dar şi afectiv. 
Atitudinea faţă de cei din jur. În societate, femeia Taur se poartă cel 
puţin corect. Totuşi, când este nedreptăţită, se manifestă colorat, ne-
punând însă la inimă, prea mult, incidentul. Femeia Taur ştie să se poarte 
şi delicat cu ceilalţi şi doreşte, cu insistenţă, reciprocitate. I se pare un 
abuz ca ea să se poarte prevenitor, curtenitor, în limitele bunei cuviinţe, şi 
să fie tratată cu asprime, repezită, chiar umilită. În consecinţă, va lua în-
totdeauna măsuri pe loc, se va descărca repede şi eficient, şi astfel va putea 
dormi bine toată noaptea. A doua zi totul va fi ca şi cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat, cel puţin din punctul ei de vedere. Multora, femeia Taur li se 
pare lipsită de strălucire intelectuală, dar, în realitate, totul nu este decât 
o mască. Senzuală, dar şi raţională, femeia Taur are inteligenţă bogată 
pentru faptul concret, pentru peisajul uluitor de divers al lumii reale, pe 
care o înţelege şi şi-o apropie cu multă pricepere. Soţie fidelă şi iubitoare, 
femeia Taur va face din bărbatul ei, dacă acesta merită, fireşte, adică dacă 
îi va fi, la rându-i, fidel şi plin de iubire, un fel de zeu al casei, ajungând 
să-l divinizeze, atât ea, cât şi copiii ei şi ai lui. Pentru femeia Taur, tatăl va 
fi, mereu, cel puţin în faţa copiilor ei, un tată cu majuscule. Atunci când 
este neglijată în căsnicie, femeia Taur va lua măsuri, organizându-şi viaţa 
în noile condiţii date. Prin urmare, aflată în impas afectiv, femeia Taur va 
fi în putere să-şi alunge suferinţa sufletească şi să rămână aceeaşi fiinţă 
mereu egală cu sine. Nu-i place să dezamăgească şi nici să fie dezamăgită, 
nici măcar în dragostea trupească. Se  simte bine printre oameni şi este în 
stare să ţină dreapta măsură fără prea mare efort. Cu o singură condiţie 
– să nu fie călcată pe bătături, deoarece reacţionează prompt şi eficient.
Feminitate. Astrologii spun despre femeia Taur că este adepta prin-
cipiului „dă-mi ca să-ţi dau”, fiind, cu firea ei pragmatică, adepta unui 
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troc, de data aceasta foarte plăcut. De felul ei, femeia Taur este exigentă 
în dragoste şi suferă nu numai atunci când partenerul nu e la înălţimea 
aşteptărilor, dar şi atunci când ea dă greş şi nu-i iese operaţiunea aşa cum 
şi-a propus. Nu este o adeptă prea convinsă a jocurilor amoroase, dar 
solicită un comportament delicat. Cu firea ei oarecum aspră, femeia Taur 
îşi găseşte, în dragostea fizică, clipele ei de catifea. În mod obişnuit, este 
o femeie puternică din punct de vedere sexual. Şi încă o calitate ce nu 
trebuie neglijată - femeia Taur e considerată, în mai toate zodiacele, ca 
fiind de o feminitate sută la sută. În amor, femeia Taur nu are neapărat 
orgoliul de a conduce ostilităţile, de a se situa neapărat pe poziţia din 
care ar putea conduce şi ar putea avea iniţiativa. Ea însă va şti, şi va face 
posibilul, ca totul să iasă bine şi, de aceea, în dragostea fizică îi place nu 
numai actul în sine, ci şi ambianţa, care în viziunea ei trebuie să fie măcar, 
măcar niţeluş festivă. Dacă ar fi după ea, femeia Taur ar face din orice 
partidă de dragoste o sărbătoare şi, din acest motiv, un bărbat cu oarece 
umor şi imaginaţie se va simţi realmente bine în compania ei. Dacă i se 
acordă atenţie şi tandreţe, femeia Taur poate deveni chiar romantică  şi 
imaginativă. Îi plac, în mod firesc, obiectele şi atributele care sporesc in-
timitatea şi pasiunea. Geloasă şi posesivă, femeia Taur va avea grijă să 
nu-şi inhibe partenerul, deşi arderea ei va fi la cote înalte. Cu tot pragma-
tismu-i recunoscut, femeia nativă sub semnele constelaţiei Taurului nu 
va fi prea înclinată, adesea, să-şi controleze comportamentul în dragoste, 
ci va prefera să se descătuşeze, să nu piardă nimic din cele ce-i revin, în 
mod natural, unei femei în asemenea momente înălţătoare. Capabilă de 
multă iubire, femeia Taur nu este, totuşi, obsedată de desăvârşire, fiind 
mai degrabă preocupată de clipa cea repede trecătoare, şi care nu trebuie 
trăită pe degeaba.

Bărbatul TAUR
   
Comportare – în casă şi afară. Nu puţini sunt astrologii care consideră 
că există o asemănare izbitoare între bărbatul Taur şi bărbaţii cunoscuţi 
în zilele noastre sub denumirea de macho sau lover latino. Adevărul este 
că bărbatul Taur poate fi considerat, fără îndoială, un tip tare, definit prin 
calm, raţiune, putere de concentrare, inteligenţă aplicată şi disponibilitate 
afectivă.
Un asemenea om îşi va propune, din capul locului, să trăiască bine, iar cu 
sexul opus să se afle, în permanenţă, în cele mai agreabile relaţii. Munca 
de-a surda este, potrivit concepţiei lui, destinată altora, iar femeile, aceste 
podoabe ale lumii noastre, trebuie să-l bucure şi pe el, sau în primul rând 
pe el, şi cât mai mult dacă se poate. Masiv şi poate primitiv în felul său, 
bărbatul Taur nu moare din dorinţa de a avea neapărat relaţii cu semenii, 
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poziţia lui în societate fiind mai degrabă neutră. În felul său, bărbatul 
Taur este un găman, un lacom, un Haplea, fapt care pe unii îi supără, dar 
pe cei mai mulţi chiar îi amuză, privindu-l cu înţelegere. Îi place să lege 
prietenii mai ales cu femeile, simţindu-se bine în preajma lor. Legăturile 
lui cu femeile nu sunt neapărat cu scop sexual, ci constituie un anumit 
tip de prietenie, de amiciţie colegială foarte eficientă, mai ales la slujbă. 
Această comportare a bărbatului Taur nu trebuie să supere pe nimeni, 
el fiind, la urma-urmei, datorită firii sale înţelegătoare şi bonomiei, un 
răsfăţat. Realist, el are un simţ de orientare în societate rar întâlnit. Ase-
menea femeii Taur, el doreşte să trăiască în lumea reală, palpabilă, şi nu-şi 
va face iluzii prea multe sau prea mari, ceea ce înseamnă că nu va construi 
niciodată castele de nisip în Spania. Deşi adept al plăcerilor ce vin dinspre 
mâncare şi femei, în mod obişnuit bărbatul Taur nu se dă în lături de la 
muncă, fiind un lucrător de cursă lungă, indiferent de domeniu sau de 
natura muncii – fizică sau intelectuală. În casă nu-i place să fie comandat, 
în nici o împrejurare. Fiind un om  relativ interiorizat, bărbatul nativ în 
Taur va fi, totuşi, un bun tată de familie şi un soţ pe care orice femeie 
poate conta - până când moartea îi va despărţi, cum se spune. Niciodată, 
dar absolut niciodată nu-i va plăcea ca alţii să se bage, să se amestece în 
viaţa sa, relaţiile cu cei din jur fiindu-i, de obicei, distante, formale. Nu-i 
place să aibă confidenţi, să facă vreun fel de confidenţe. E tipul de om 
care nu-şi va dezvălui prea uşor planurile. Partenera lui de viaţă nu va 
duce decât rareori grija gospodăriei, el găsind, mai mereu, câte ceva de 
trebăluit în spaţiul domestic şi rezolvând, astfel, treburile casei. Bărbatul 
Taur va veghea, cu toată rigurozitatea, ca nimeni dintre ai săi să nu sufere. 
În casă şi în societate, bărbatul Taur este, în felul său, un masiv, un greoi, 
un impunător, un elefant.
Suflet şi pasiune. În viaţa de zi cu zi, ca şi în dragoste, bărbatul Taur 
este un căpos. E un fel de buldozer, un Piedone care îşi impune voinţa 
negreşit. Şi, cu toate acestea, bărbatul Taur este un om care vibrează în 
faţa frumosului. Într-o caracterizare tradiţională a zodiilor, bărbatul 
Taur apare ca un om a cărui prezenţă face bine celor din jur. Se afirmă 
chiar că orice femeie se va simţi, în preajma bărbatului Taur, mai tânără 
şi mai frumoasă, şi chiar un pic mai fericită. Deşi din punct de vedere 
afectiv se exprimă ceva mai anevoie, bărbatul Taur va fi uşor de înţeles, 
de descifrat, fiind chiar cât se poate de citeţ în exprimarea sentimentelor 
sale. Nu s-ar spune, totuşi, că este prea bogat sufleteşte, fiind îndeobşte 
caracterizat, în plan interior, de simplitate. Dar tocmai această simplitate 
îl va face fermecător, declanşând în juru-i adevărate pasiuni. Bărbatului 
Taur îi plac mâncărurile consistente şi băuturile fine. Se va simţi foarte 
bine mâncând şi bând, chiar şi dacă e singur. Atunci când bea şi mănâncă 
împreună cu alţii, dar nu numai atunci, bărbatul Taur poate fi şi inimă 
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largă, şi poate avea chiar şi un comportament ceva mai colorat. Pasiunile 
şi trăirile lui în iubire sunt stimulate şi amplificate de confort şi se petrec 
pe un fond de stare generală de bine, de seninătate şi  armonie. Bărbatul  
Taur  va  ieşi  foarte greu din tabieturile sale, fiind chiar un comod în 
anumite momente. 
În general, un bărbat Taur nu va supăra femeile decât în împrejurări cu 
totul şi cu totul deosebite. Şi, totuşi, bărbatul nativ în zodia Taurului nu 
va toarce aproape niciodată în braţele unei femei, şi nici nu va vărsa vreo 
lacrimă. 
Farmec şi sexualitate. În primitivismul bărbatului Taur, dar şi în năzuinţa 
acestuia, aproape copilărească, de a avea tot mai mult şi tot ce e mai bun, 
femeile vor găsi un farmec aparte, farmec ce le va cuceri. Nici ele nu-şi 
vor putea explica, până la capăt, ce-au găsit la bărbatul cu care se însoţesc 
şi alături de care susţin că se simt minunat. Poate că şi calităţile sale de 
lider, de şef incontestabil, le fac pe femeile partenere ale bărbatului Taur 
să se simtă bine, acesta comportându-se ca un ins puternic, sigur de sine 
şi cu aere de comandant. 
Bărbatul Taur se va îndrăgosti pe încetul, pentru el dragostea la pri-
ma vedere fiind doar o poveste şi nimic altceva. Nu crede în aşa ceva. 
Bărbatul Taur nu va suporta prea mult cochetăria şi jocurile de provo-
care şi aşteptare ale unei femei, acest mod de comportare obosindu-l, fără 
îndoială, şi făcându-l chiar să se lase păgubaş. Într-un costum elegant, 
bărbatul Taur va arăta uneori caraghios, dar va avea şi o notă secretă de 
distincţie, pe care femeile o vor sesiza cu uşurinţă. În privinţa unei relaţii 
sentimentale, a unei relaţii de dragoste, orice femeie trebuie să ştie că, în 
cazul bărbatului Taur, odată punţile tăiate, nu mai există decât rareori 
posibilităţi de întoarcere. O figură aparte fac însă Taurii născuţi în ultima 
jumătate a intervalului zodiacal, aceştia fiind de felul lor mai reflexivi şi 
mai predispuşi la dialog şi la negociere.
Atitudinea faţă de cei din jur. În general, aşa cum s-a mai spus, bărbatul  
Taur nu se omoară în a avea şi cultiva relaţii ample la serviciu, la meci sau 
la cârciumă. Egoismul său este destul de greu de suportat de către ceilalţi 
bărbaţi, dar se pare că, într-un  anume fel, place femeilor. Bărbatul Taur 
va face, nu o dată, tot ce-i stă în putinţă pentru a-şi atinge ţelul, indiferent 
de temă sau obiectiv. Uneori, în demersurile sale, nu va ţine seama de cei 
din jur şi poate că îi va şi răni, evident neintenţionat . Ajuns şef, bărbatul 
Taur va da ordine care nu vor fi, aproape niciodată, comentate sau negoci-
ate, ci numai şi numai executate, întocmai şi la timp. Şi chiar dacă se va 
negocia cu el, în cele din urmă tot la ideile lui va rămâne, iar interlocutorii 
săi îşi vor fi răcit gura degeaba. Comportându-se ca un om greu de scos 
dintr-ale lui, bărbatul Taur va avea, totuşi, şanse de reuşită, de izbândă, 
în multe momente ale vieţii sale, trezind chiar admiraţia celorlalţi. Haina 
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de politician se va asorta cu acest bărbat doar în momentele deosebite 
ale societăţii, el fiind, în politică, omul situaţiilor-limită. Aşa cum e de 
aşteptat, bărbatul Taur iubeşte adesea acţiunea şi, de cele mai multe ori, 
încearcă să-şi rezolve problemele singur. Nu prea este încântat de lucrul 
în echipă, având senzaţia clară că o problemă nu se rezolvă niciodată, 
cum trebuie, în colectiv. Recunoaşte cu seninătate, mai în glumă, mai 
în serios, că n-are spirit colectivist, şi nici măcar cooperatist, şi face din 
această lipsă a sa un titlu de mândrie. Nu încape îndoială că bărbatul Taur 
este un luptător autentic pe baricada vieţii, manifestându-se şi ca un in-
dependent irecuperabil.
Virilitate. În dragoste, relativ întunecatul şi interiorizatul Taur poate fi, 
adesea, o adevărată forţă a naturii. În general, demarează greu, dar, după 
ce ia turaţie, poate fi uimitor. În căutarea iubirii, bărbatul Taur va încerca 
să ducă la bun sfârşit ceea ce şi-a propus şi nu va renunţa la scopurile sale 
atât de uşor, ci va da asalt după asalt. De altfel, în dragoste  sunt puţine lu-
crurile care-l impresionează cu adevărat pe bărbatul Taur. Pare a şti totul, 
dând impresia că nu este de ieri, de alaltăieri pe acest pământ, ci tocmai 
de la facerea lumii. Şi, mai mult decât atât, mereu va dori ceva mai mult 
şi mai mult, de parcă nu numai el, ci şi alţii, ar trebui să tot inventeze şi să 
imagineze spre folosul său. Un lucru e cert în cazul Bărbatului Taur – îi 
place să facă dragoste, pentru el dragostea fizică nefiind doar o simplă 
descărcare, ci o plăcere pe care o obţii cu pasiune, dintr-un impuls natu-
ral. Se zice că în dragoste este, totuşi, sensibil, manifestând înţelegere pen-
tru parteneră. Câteodată, bărbatul Taur poate fi învinuit de prea multă 
dragoste fizică, chiar de abuz la capitolul dragoste fizică. Există destule 
zodiace în care bărbatul Taur este acuzat de lipsă de imaginaţie în activi-
tatea sexuală, fiind considerat un tradiţionalist. Alteori, în aceleaşi scrieri 
de gen, se mai spune despre nativul Taur că este un bărbat care nu ştie să 
facă dragoste decât ciobăneşte, adică deosebit de viguros, dar fără jocuri 
şi volute. În activitatea sa sexuală, bărbatul Taur se va lăsa condus doar 
rareori, el făcând totul după cum îl taie capul şi după cum îi dictează 
simţurile. Un fapt e limpede – dintr-o combinaţie cu bărbatul Taur toată 
lumea iese mulţumită, reproşurile fiind foarte rare şi, prin urmare, condi-
ca de sugestii şi reclamaţii a acestuia are, în mod obişnuit, numai pagini 
albe. 
 

               



Zodia GEMENILOR
- GEMINI -

22 mai – 21 iunie

Caseta cu bijuterii a GEMENILOR

1. Caracterul. Fiind o zodie de aer, Geamănul poate fi considerat volatil, 
mereu supus schimbării, simţindu-se întotdeauna bine în toiul, în focul 
evenimentelor. Născut în zilele când natura atinge apoteoza, Geamănul 
va fi plăcut, săritor, cu o gândire bogată şi flexibilă, poate prea mlădioasă, 
chiar alunecoasă, natura sa fiind intelectuală şi nestatornică. Astrologii 
spun despre semnul Gemenilor că reprezintă intelectul pur.
2. Ziua norocoasă a Geamănului este miercurea, zi plasată în partea cea 
mai de sus a săptămânii, când motoarele sunt ambalate şi week-end-ul 
este doar o amintire sau un proiect în fază embrionară.
3. Cifra norocoasă. Se pare că Geamănul nu are o cifră anume care să-i 
poarte noroc, fiecare cifră urmând a-i fi cu şansă în funcţie de împrejurări. 
Totuşi, cei mai mulţi astrologi dau ca norocoasă pentru Geamăn cifra 5 şi 
tot ce se divide cu 5. În schimb, numerele cu 5, cum ar fi 555 sau 5555, nu 
au, totuşi, nici o relevanţă pentru Geamăn. Cifra 5 arată că nativii aflaţi 
sub semnele ei vor avea un suflet cald şi un caracter fragil şi vulnerabil. 
Această cifră 5 ne mai spune că Geamănul poate fi atât impulsiv, cât şi 
schimbător,  gândirea fiindu-i, însă, mereu activă şi mereu capabilă de 
performanţă.
4. Piatra norocoasă. Geamănul intră în relaţie benefică destul de uşor 
cu mediul înconjurător şi, de aceea, înspre norocul său îşi vor trimite 
razele mai multe pietre, în primul rând agatele, dar şi perlele, safirele, 
smaraldele. Agatele Geamănului sunt nişte pietre semipreţioase, alcătuite 
din mai multe benzi divers colorate. Pe undeva, aceste pietre exprimă, şi 
încă foarte bine, firea multicoloră a Geamănului, precum şi complexi-
tatea stărilor sale sufleteşti, pe care le trăieşte cu toată intensitatea. Dintre 
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metale, constelaţia Gemenilor va avea în stăpânire mercurul, un metal pe-
riculos şi mai ales unic în felul său, deoarece, în mod obişnuit, se prezintă 
în stare lichidă. Acestui metal i se mai spune şi hidrargir sau argint viu.
5. Culoarea norocoasă. Ca şi în cazul pietrelor, culorile aducătoare de 
noroc pentru Geamăn sunt mai multe – albastru, galben, portocaliu. 
Azuriul este o culoare foarte apropiată de nativul Geamăn, furnizându-i, 
se zice, capacitatea de a fi romantic, prietenos, iubitor. Violetul este, de 
asemenea, o culoare ce favorizează norocul Geamănului.
6. Floarea norocoasă. Una dintre florile care vor aduce noroc Geamănului 
este mimoza, o floare deosebit de gingaşă. Numele latinesc al acestei flori 
este cât se poate de sugestiv – Mimosa  pudica. 
7. Parfumul norocos. Mirosurile de gardenie, iasomie şi zambilă îl vor 
inspira pe Geamăn şi îl vor face iubit. Toate aceste plante au flori cu un 
miros foarte puternic şi plăcut, remarcabilă fiind, în primul rând, aroma 
florii albe de gardenie.
8. Muzica norocoasă, muzica binefăcătoare. Se spune despre Geamăn că 
întotdeauna va asculta cu plăcere muzică modernă, de la marile formaţii 
de rock, până la cel mai nou şi la modă solist de hip-hop. Transcripţiile pe 
ritmuri moderne ale marilor opere muzicale clasice îi vor fi, de asemenea, 
de ajutor Geamănului.
9. Calitatea umană preţuită, calitatea dorită – profunzimea în gândire. 
Unii astrologi afirmă că nativul  Geamăn va preţui, la viaţa sa,  dorinţa şi 
capacitatea de a face dragoste.
10. Calitatea umană detestată – lipsa de iniţiativă. Geamănului nu-i 
place nicidecum lentoarea în acţiune. El va dispreţui imobilismul, cu 
orice ocazie, în orice împrejurare.
11. Ideal de viaţă – să ajungă un om de spirit, să se cultive spiritual şi, 
dacă se poate, să creeze în domeniile spiritului, de exemplu să scrie, să 
ajungă scriitor, gazetar.
12. Dorinţa secretă – să-şi însuşească obiceiurile unei elite spirituale şi 
să trăiască precum acea elită. Este vorba, în primul rând, de lumea celor 
care creează prin scris.
13. Verbul specific – a gândi. Meditaţia va fi mereu preţuită de Geamăn, 
iar dorinţa lui este de a dispune de  timp pentru a reflecta netulburat la 
marile probleme ale omului, una dintre acestea fiind dragostea.
14. Zodii care se armonizează cu Geamănul – Berbecul şi Vărsătorul. 
De asemenea, Geamănul poate fi uneori armonic şi cu nativul în Leu, dar 
nu în toate cazurile. Se spune că, în momentele de destindere şi nebunii, 
cea mai potrivită zodie i-ar fi Balanţa.  
15. Zodii conflictuale cu Geamănul. Două sunt zodiile care pot să se 
opună, care nu „rimează” cu un tip atât de complex şi de disponibil, aşa 
cum este Geamănul: Fecioara şi Peştii. Ciudat este faptul că Peştii, conflic-
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tuali cu Geamănul, îl pot ajuta pe acesta în carieră.
16. Zodia favorabilă concubinajului şi căsătoriei Geamănului – 
Săgetătorul. Evident, există o simetrie aici, Geamănul de la începutul verii 
se va completa, benefic, cu Săgetătorul, zodia primei luni de iarnă, adică 
semnul solstiţiului de vară se va potrivi, mănuşă, cu semnul solstiţiului 
de iarnă. Se ştie că la finele zodiei Geamănului începe moartea luminii, în 
timp ce la finele zodiei Săgetătorului începe creşterea, renaşterea luminii. 
Mulţi astrologi consideră că şi Balanţa ar fi potrivită pentru intimitatea 
nativului în Gemeni, aceasta temperându-l în elanurile sale care, uneori, 
pot da pe dinafară. Nu, nu i se vor recomanda nativului Geamăn parte-
neri de viaţă din zodia Peştilor sau a Fecioarei.
17. Trăsăturile personalităţii Geamănului. Nativul în Geamăn va putea 
face, în mod obişnuit, o legătură bună, necesară şi eficientă, între inimă 
şi creier, între pasiune şi raţiune, între echilibru şi frumoasa nebunie (de 
obicei a tinereţii). În general, Geamănul este un om împătimit de dia-
log, plăcându-i să dezbată, să converseze, să promoveze idei şi informaţii. 
Desigur, învaţă şi îi place foarte mult să-i înveţe şi pe alţii. Mobil de felul 
său, Geamănul poate juca, având acelaşi mare succes, în orice tabără. Se 
zice despre Geamăn că se prezintă aşa deoarece ar fi un fel de Ianus, având, 
în anumite împrejurări, două feţe. Geamănul este abil atât în relaţiile cu 
ceilalţi, cât şi cu spiritul şi spiritele societăţii. Din acest motiv, dintre 
Gemeni se vor recruta foarte buni profesori, scriitori, ziarişti. Concluzi-
onând despre personalitatea Geamănului, putem remarca următoarele 
trăsături: mobilitate, capacitate intelectuală, capacitate de a stabili relaţii 
umane rapide şi convingătoare, capacitate de dedublare, adaptabilitate, 
uneori însingurare, multă, multă nelinişte.
18. Călăuză astrală – Mercur. Astrologii consideră că planeta Mercur 
este stăpâna scrisului, a expresiei artistice, a artelor cuvântului. Nativul în 
Gemeni va avea talent literar, va promova idei, va dezvolta teorii, va avea 
un discurs captivant. Mercur, mesagerul zeilor, înseamnă relaţii ample, 
inteligenţă, oratorie, afaceri inspirate.
19. Simbol astrologic – Gemenii. Doi copii identici, înlănţuiţi – o expre-
sie străveche, şi încă misterioasă, a intelectului.
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Plămânii, braţele, umerii se 
află în stăpânirea constelaţiei Gemenilor. Nativul în Gemeni va suferi 
de boli ale acestor zone ale corpului. Aparatul respirator al nativului în 
Gemeni va fi foarte sensibil. Pot apărea probleme şi la nivelul sistemu-
lui nervos, acesta fiind destul de vulnerabil, precum şi la nivelul pielii, 
bolile dermatologice fiind întâlnite mai ales la Geamănul cu ten alb, cu 
păr blond. Li se recomandă Gemenilor să evite fumatul şi climatul umed 
şi rece. Femeile blonde, native în Gemeni, trebuie să aibă grijă maximă 
pentru pielea lor.
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21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Constelaţia Gemenilor are 
peste 100 de stele şi se găseşte în emisfera boreală, atingând constelaţiile 
Vizitiului  şi Orionului. Stelele principale sunt Castor şi Pollux, acestea 
reprezentând, de fapt, Gemenii. Potrivit mitologiei, Castor ţine lira lui 
Apollo, iar Pollux măciuca lui Hercules. Castor şi Pollux simbolizează na-
tura dublă a acestei zodii şi a nativilor ei.  
22. Zonele sensibile în dragoste – palmele, degetele şi braţele. Se afirmă 
despre femeia Geamăn că poate reacţiona emoţional chiar şi la sărutarea 
mâinii.

Trăsăturile generale ale nativului în GEMENI

Prin comportamentul lor, Gemenii se remarcă, destul de uşor, ca oameni 
dornici de schimbare. Dacă ar fi după ei, în fiecare zi ar trebui să aibă loc 
cel puţin o revoluţie. Un adevărat Geamăn va avea, mai mereu, obiecţii 
asupra a ceva din jurul său şi, deci,  va bombăni, va cârti mai tot timpul. 
Cei care-i cunosc bine pe Gemeni ştiu că n-are nici un rost să-i contrazici, 
deoarece vor face o scurtă pauză şi-şi vor relua năravul. Fiind o sumă de 
calităţi, mai bune şi mai puţin bune, şi mai ales de contradicţii, Geamănul 
va putea avea o viaţă dublă – una senină şi plină de satisfacţii, şi alta care 
este un şir de nemulţumiri şi de mici revolte, măcar cu vorba, dacă nu cu 
altceva. 
Nativul Geamăn poate fi adesea volubil, molipsitor de vesel, dar poate 
fi şi depresiv şi greu de suportat. Este comunicativ, dar poate fi în stare 
să trăiască şi ca un sihastru, fără prieteni şi fără posibilitatea de a comu-
nica. Mai greu îi va fi Geamănului să trăiască fără veşti, fără ştiri despre 
ceilalţi oameni. El va dori să afle mereu câte ceva nou, dar şi să treacă 
totul prin filtrul personalităţii sale, să comenteze şi să se implice, chiar şi 
de la distanţă. 
Geamănul poate fi un mare altruist, dar va putea fi şi un mare egoist. 
Poate fi sincer până în pânzele albe, dar poate fi şi un om ascuns şi un 
secretos, în aceeaşi măsură. De asemenea, Geamănul poate fi un hiper-
exact şi un consecvent, dar tot atât de bine poate fi şi un târâie brâu, un 
inconsecvent, un neserios, chiar boem inconştient şi intratabil.
Geamănul are mare nevoie de cunoaştere şi, de aceea, orice călătorie va fi 
pentru el ca o expediţie. Învaţă uşor şi îi place să înveţe de toate. Citeşte 
adesea cu pasiune şi regretă mereu că nu ştie destule limbi străine. În 
societate, fie că este din societatea de sus sau din cea de jos, Geamănul 
va fi o sursă de informaţie, cei care-l cunosc adresându-i-se nu o dată în 
acest scop.
În mod aproape firesc, Geamănul va avea tendinţa să completeze reali-
tatea, s-o înfrumuseţeze sau s-o pocească, după cum îi e starea, dispoziţia, 
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în acel moment. Cu toate acestea, nativul Geamăn va avea umor chiar 
şi atunci când totul din juru-i are, din punctul lui de vedere, culoa-
rea gri sau neagră. Uneori Geamănul se poate compara ca o bibliotecă 
ambulantă, oricând fiind în stare să spună ceva care să te facă atent. Se 
zice despre nativul de sub constelaţia Gemenilor că este cu siguranţă 
deştept, deşi, surprinzător, desigur,  nu-şi va folosi deşteptăciunea decât 
la vorbărie şi la scris. Pentru un nativ Geamăn, albul poate fi -  pe cale 
de demonstraţie logică - negru, iar negrul poate fi, oricând, alb. Datorită 
acestei abilităţi, datorită acestei puteri de convingere, unii astrologi susţin 
că Geamănul n-ar prea avea caracter. Oricum, calităţile propagandistice 
le aduc Gemenilor frumoase reuşite în dragoste, având, fireşte, şi destule 
resurse sufleteşti pentru a se îndrăgosti, şi chiar pentru a irosi dragoste şi, 
deopotrivă, cuvinte frumoase, imaginaţie şi pasiune. 
În societate, Gemenii pot fi de multe ori perdanţi, totul terminându-se cu 
o depresie scurtă, de câteva ore. Evident, în ziua următoare, Geamănul va 
avea în buzunarul de la piept un nou proiect. 
Nativul Geamăn poate face o carieră destul de frumoasă folosindu-şi, din 
plin, talentele. Ajuns şef, va fi uşor de suportat, supărările lui fiind intense, 
dar iute trecătoare. Poate fi acuzat de perfidie, de joc dublu, dar se pare că 
nu e nimic premeditat. Firea sa de Geamăn îi joacă, pur şi simplu, feste. 
Societatea modernă este un mediu deosebit de favorabil nativilor în zodia 
Gemenilor. Publicitatea, marketingul, explozia media, vânzările, comu-
nicarea, relaţiile publice, globalizarea, internetul, turismul fără frontiere, 
uriaşa piaţă a muncii şi a informaţiei, toate pot fi domenii în care un 
Geamăn se simte ca la el acasă, toate sunt domenii în care un Geamăn 
se poate mişca precum peştele în apă. Accesele sale de şef cu mână forte, 
de lucrător zelos, de campion al profesionalismului, de gospodar, pot al-
terna, însă, cu perioade de delăsare, de lene efectivă, de aparentă epuizare 
nervoasă. 
Se pare că şi sănătatea Geamănului funcţionează în aceeaşi manieră, 
adică ciclic. Uneori, Geamănul chiar va suferi fizic, dar nu de boală, ci 
datorită faptului că organismul său face intense eforturi de adaptare şi 
de autoreglare. Sănătatea Geamănului poate fi influenţată nu numai de 
intemperii şi alimentaţie, ci şi de relaţiile cu cei din jur, de reuşitele sau 
nereuşitele   sale   profesionale.  În  căsătorie,  Geamănul  se  va  simţi 
foarte bine mai ales dacă partenerul va avea înţelegere pentru sucelile şi 
ciudăţeniile sale. 
În existenţa sa pământeană, nativul Geamăn este asemenea unei ba-
terii de mare putere care, pentru a funcţiona în permanenţă, trebuie 
reîncărcată din când în când. O excursie, un eveniment sentimental, un 
program alimentar sau o schimbare de serviciu sau de locuinţă îl pot face 
pe nativul Geamăn să trăiască o nouă viaţă, comportându-se ca un alt 
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om, reinventându-se. Poate că şi din acest punct de vedere, al existenţei 
cotidiene, Geamănul poate trăi mai multe vieţi, Geamăn după Geamăn, 
până la capătul liniei.    

Femeia GEAMĂN

Comportare – în casă şi afară. Prin coloratura ei afectivă, femeia 
Geamăn este una dintre cele mai surprinzătoare femei din zodiac şi de pe 
pământ, fapt ce va produce partenerului, de cele mai multe ori,  nu numai 
plăcere, dar şi încântare şi mulţumire de sine că viaţa i-a scos în cale o 
astfel de fiinţă. Datorită firii ei, datorită personalităţii ei, femeia Geamăn 
îi va apărea partenerului ca fiind mereu interesantă şi atractivă, originală, 
spontană. Spiritul inovator, spiritul înnoitor, îl va cuceri pe bărbat nu o 
dată, ci de mai multe ori, în diferite etape ale vieţii, şi astfel romanul de 
dragoste al celor doi se va relua mereu, pe alte coordonate. Inteligentă 
şi imaginativă, femeia Geamăn este o cuceritoare, ceva asemănător 
bărbatului Taur, aici nuanţele şi coloritul fiind mult mai senine, mult mai 
pastelate şi chiar mai tonice. 
Femeia Geamăn simte nevoia să se implice în viaţa bărbatului, să facă un 
persistent şi binefăcător voluntariat în faţa bărbatului, fapt ce-l va cuceri 
pe acesta, lăsându-se secerat şi căzându-i în poală ca un măr copt. 
Energia femeii Geamăn este uneori debordantă şi-i uimeşte chiar şi pe cei 
care nu au nici în clin, nici în mânecă cu dragostea ei. 
Fire artistă, femeia Geamăn îşi va aranja casa cu gust, fiind expeditivă în 
problemele de bucătărie, dar nu delăsătoare. Copiii şi-i va creşte într-o 
notă oarecum boemă, plină de lumină şi destindere. De regulă, pe cei din 
casă nu-i va stresa prea des, dimpotrivă. În ceea ce priveşte partenerul 
ei, dacă acesta va simţi că îl mai agasează, câteodată, de la o anumită 
vârstă, cel mai înţelept este să o lase în bobii ei, mai degrabă admirând-o 
şi simţindu-se în siguranţă alături de ea. 
În societate, femeia Geamăn se va comporta ca un om strălucitor, făcând 
eforturi să fie plăcută. Din fericire, această femeie nu va cere celorlalţi s-o 
placă, fiind mulţumită chiar şi atunci când cei din preajma ei vor rămâne 
neutri. De altfel, de multe ori nici măcar n-o interesează prea mult opiniile 
celorlalţi despre ea, sporovăind vesel şi  nu neapărat doar fleacuri. În mod 
obişnuit, femeia Geamăn este capabilă să susţină o discuţie consistentă, 
plină de miez şi, totodată, adaptată împrejurărilor. 
În casă şi în societate, femeia Geamăn dovedeşte resurse nelimitate, 
prezenţa ei făcând, aproape întotdeauna, plăcere.
Suflet şi pasiune. Datorită volubilităţii ei, femeia Geamăn, adică femeia 
de sub soarele solstiţiului de vară, poate fi considerată, pe nedrept, ca 
lipsită de sentimente adânci, ca fiind o superficială, o actriţă care-şi joacă 
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doar rolul, cu încăpăţânare, dar şi cu talent. Nereuşitele în dragoste o pot 
clătina, desigur, pe femeia Geamăn, şi îi pot induce o stare de melan-
colie, din care iese cu greu. Dacă îşi va găsi partenerul ideal – trebuie 
spus că orice femeie Geamăn are în mintea ei un partener ideal – ea va 
fi super-fericită şi va face tot ce-i stă în putinţă ca să merite acest noroc. 
Va arde lângă bărbatul iubit cu flacără mare şi se va mobiliza exemplar, 
chiar şi pentru cele mai mici evenimente. Patima ei de femeie îndrăgostită 
se va manifesta plenar în căsnicie, şi nu numai în tinereţe, ci chiar şi hăt 
târziu, la o vârstă înaintată. Poate călca şi pe delături în iubire, dar asta se 
întâmplă doar atunci când i-a fost strivită orice şansă de împăcare.
În dorinţele, ca şi în relaţiile ei intime, femeia Geamăn este o sufletistă în 
sensul adevărat al cuvântului, nici un efort nefiind prea mare pentru ea, 
nici o descătuşare de energii prea amplă. Când sufletul femeii Geamăn se 
va clătina, panica va fi mare, fiind posibile căderi psihice. Şi, totuşi, nu-şi 
va pierde capul în dragoste decât foarte rar. Cert este însă faptul nu va 
accepta prea uşor un partener inferior din punct de vedere intelectual. 
Referindu-se la femeia Geamăn, unii astrologi sunt de părere că aceasta 
are obiceiul de a se exterioriza prea mult, că are momente când îşi ţine 
inima în palmă, anume parcă pentru a i-o vedea toţi şi a râvni la ea ca la 
un minunat trofeu. Spre binele ei, în asemenea momente femeia Geamăn 
dovedeşte, de regulă, luciditate, şi nu-şi dăruieşte, totuşi,  inima oricui, ci 
o va pune înapoi la locui ei, în partea stângă a pieptului, şi şi-o va linişti 
cu un ceai romantic, din flori de tei.
Farmec şi sexualitate. Având atâta energie şi strălucind asemenea începu-
tului verii, femeia Geamăn se va comporta în dragostea ei cu naturaleţe şi 
distincţie, fără însă a face vreun efort în acest sens. Ea freamătă, convinsă 
că aşa trebuie să fie, fremătândă, deoarece aşa a făcut-o Creatorul. 
Femeia Geamăn caută prietenia, o caută cu toată naturaleţea şi o va obţine 
fără prea mare efort. Altruistă de felul ei, pare o pradă uşoară, dar nu este 
nicidecum aşa. Ea se pricepe să-şi aleagă partenerul, care-i va fi, în primul 
rând, partener de discuţie, de spirit, de idei. Desigur că vitalitatea ei va 
înclina şi spre o relaţie sexuală, dar nu e de mirare dacă evenimentele nu 
se vor derula întocmai. Femeia Geamăn îşi va căuta partenerul care va 
accepta, tacit, fireşte, ca el să-i fie egalul ei, neadmiţând nici o relaţie de 
inferioritate şi nici una de superioritate. 
Iubitoare de libertate şi de orizonturi largi, femeia Geamăn este foarte 
interesată în a-i cunoaşte pe oameni şi, în acest sens, chiar şi relaţiile cu 
aceştia, evident relaţii de societate şi nu de alt gen, incitând-o uneori şi 
trezindu-i, nu o dată, un interes aproape ştiinţific. 
Paradoxal, femeia Geamăn este rareori visătoare. Poate că mai visează ea, 
dar asta se poate întâmpla doar atunci când trăieşte vreo înfrângere, vreo 
nerealizare. În rest, Geamăna va străluci  precum soarele de iunie, mereu 
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proaspăt şi numai câteodată tulburat, în măreţia sa celestă, cosmică, de 
vreo ploaie repede, scurtă, consistentă, ploaie tipică de vară luminoasă.
Atitudinea faţă de cei din jur. Este normal ca la o femeie atât de 
sociabilă, aşa cum este femeia Geamăn, relaţiile cu ceilalţi să nu fie mereu 
şi neapărat semnificative, multe fiind, se înţelege, pur şi simplu efemer-
ide. Cele mai multe dintre aceste legături sunt repede trecătoare, aproape 
fără urme, calmul şi strălucirea soarelui restabilindu-se fără vreun efort. 
Pentru tovarăşii ei de idei, de suferinţă, de serviciu, de excursie, de auto-
buz sau de trafic, femeia Geamăn va face uneori sacrificii neînchipuit de 
mari, şi asta doar din dorinţa nevinovată, şi profund umană, de a-i ve-
dea mulţumiţi, fericiţi. Şi, în final, nici măcar nu le solicită recunoştinţa, 
fiindu-i îndeajuns mulţumirea proprie, satisfacţia că ea a fost în stare să 
le întindă o mână de ajutor, că a putut să-i sprijine, că a fost în stare să-i 
servească. Ciudat, foarte ciudat, această femeie Geamăn nu va fi însă 
dispusă, întotdeauna, să facă aceleaşi sacrificii necondiţionate şi pentru 
bărbatul ei sau pentru cei din casa ei. Totuşi, aşa generoasă şi risipitoare 
de suflet cum o ştim, nici chiar celor din afara casei ei femeia Geamăn nu 
le va răspunde, totuşi, în permanenţă, cu acelaşi entuziasm, conştientă 
fiind că unii vor încerca să profite. Femeia Geamăn devine total dăruită 
acţiunii sale doar atunci şi numai atunci când e în joc doar iniţiativa ei, 
neplăcându-i combinaţiile şi complicaţiile. La fel se întâmplă şi în dra-
gostea femeii Geamăn, şi chiar şi în partidele ei de dragoste. Nu se va 
obţine niciodată mare lucru de la o femeie Geamăn, niciodată, subliniem, 
dacă se va invoca datoria pe care o are faţă de o relaţie, faţă de un contract 
de căsătorie sau de o convenţie de parteneriat. 
Atât în casă,  cât şi în societate, femeia Geamăn va dori să-şi reîmprospăteze 
mereu relaţiile, dar şi peisajul, ambientul. În gospodăria ei, de pildă, va 
încerca să facă fel de fel de permutări de obiecte, vaze, hârdaie cu flori de 
apartament, calculatoare, decoraţiuni. Face aceste schimbări fără a con-
sulta pe cineva, părându-i-se absolut normal. Şi este convinsă şi, de ce nu, 
chiar entuziastă,  că noua formulă a ambientului este, în mod evident, mai 
potrivită decât cea de dinainte. De altfel, femeia Geamăn este capabilă să 
facă, la nesfârşit, fel de fel de aranjamente. Odinioară, în satele noastre, 
asemenea femei era foarte potrivite (şi eficiente) în aranjamentele matri-
moniale. 
Curiozitatea-i înnăscută o ajută pe femeia Geamăn să fie mereu bine 
informată, bine avizată şi, deci, competentă în a stabili noi relaţii între ea 
şi cei din jur, sau doar între cei din jur. Succesul ei este garantat şi la acest 
capitol. 
Feminitate. Femeia Geamăn va sta într-un loc anume, inclusiv în preaj-
ma iubirii ei, numai şi numai dacă îi place. Altfel, poate zbura, poate pleca 
fără prea multe fasoane şi, de aceea, dragostea cu ea trebuie să aibă la 
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temelie un foc ce va trebui mereu alimentat, mereu, cu un combustibil de 
cea mai bună calitate. Cei care au avut o relaţie cu o femeie Geamăn nu o 
vor uita prea lesne şi vor spera, măcar în secret, că vor reveni la ea. Amin-
tirile furnizate de femeia Geamăn sunt puternice, sunt bine conturate. În 
dragoste, ea va putea şi va şti, nu o dată, să impună ritmul. 
Iubitoare de tandreţuri, femeia Geamăn va prefera dragostea îndelungă, 
plină de jocuri şi de imaginaţie. Şi în dragoste, la fel ca şi în domeniul 
spiritual, femeia Geamăn va fi dornică să-şi impună ideile, deşi e convinsă 
că numai de idei nu e loc aici, situaţie care pe bărbaţi nu îi va supăra 
nicidecum, ci mai degrabă îi va amuza. 
Astrologii susţin că femeia Geamăn nu e prea grăbită în dragostea ei. Îi 
face plăcere să i se facă curte, să se lase cucerită pe încetul, să parcurgă 
toată etapele romantice ale florilor, ale sms-urilor, ale plimbărilor noc-
turne şi, nu în cele din urmă, ale cinelor romantice. Niciodată acestei fe-
mei Geamăn nu-i va fi nimic străin din ceea ce e cu adevărat femeiesc 
şi, în consecinţă, se va comporta ca atare, bărbaţilor care se supără pe ea 
urmând să li se taie nasul. În cadru festiv.

Bărbatul GEAMĂN 
   
Comportare - în casă şi afară. Pentru bărbatul Geamăn, cel mai bun lu-
cru în viaţa asta este ca totul să fie sub semnul unui interminabil program 
de voie. Ba da, un program îşi va impune totuşi – cel al căutării, pentru 
el, fireşte, a unei femei de nota 10, dacă se poate de nota 10 plus. Dacă îşi 
va găsi femeia potrivită, Geamănul mascul va fi un familist convins şi, 
dincolo de toate sucelile lui, îşi va pune femeia pe un piedestal. De altfel, 
bărbatul Geamăn, asemenea femeii Geamăn, are mai mereu un plan pen-
tru casa lui. Casă în care, în mod obişnuit, manifestă un comportament 
democratic, poate prea democratic, cu fiii şi fiicele sale, fapt ce i-ar putea 
aduce chiar eşecuri în educarea acestora. 
Fire libertină, bărbatului Geamăn i se pare că totul vine de la sine. Îşi va 
trata partenera cu multe atenţii, în primul rând verbale, ori de câte ori 
va avea ocazia, poate şi de zeci de ori într-o zi, dar se va putea şi enerva, 
din nimic, din senin, dezlănţuind o adevărată furtună în familie. Bărbatul 
Geamăn este iute la mânie şi, chiar dacă s-a enervat pe bună dreptate, tot 
îi va părea rău că a făcut un asemenea gest. Bărbatul Geamăn este omul 
care-şi regretă cel mai mult faptele sale neplăcute. 
Din senin şi fără motive serioase, bărbatul Geamăn va manifesta o 
nelămurită şi persistentă teamă pentru viitorul său şi al familiei sale. 
Câteodată, asemenea temeri îi dau târcoale multă vreme, bărbatul 
Geamăn devenind, în asemenea împrejurări, insuportabil pentru ai săi. 
De aceea i se recomandă partenerei sale să-l aducă la realitate, mai în 
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glumă, mai în serios, dar cu fermitate. Pe moment, Geamănul sucit de 
nu se ştie ce şi de nu se ştie cine, va fi dispus să se lase convins. O plim-
bare în aer liber îi va face, de bună seamă, bine întotdeauna. Să nu uităm 
că bărbatul Geamăn iubeşte spaţiile deschise şi pare a se dizolva în ele, 
liniştindu-se.
La serviciu, bărbatul Geamăn se va comporta ca un coleg care poate 
furniza mereu idei, dar căruia nu-i va plăcea chiar întotdeauna să le şi 
pună în practică. Geamănul este, de felul său, un bun subordonat, şi-şi va 
duce la îndeplinire sarcinile cu o notă în plus, fiindu-i teamă că ar putea 
fi criticat, penalizat sau pus să ia totul de la capăt. 
În afaceri, bărbatul Geamăn are o mare plăcere în a găsi mereu căi noi 
şi soluţii ingenioase, plăcându-i chiar să inventeze, şi asta nu numai din 
dorinţa de a obţine profit mai mare, căci nu va fi, adesea, printre cei care 
se dau peste cap pentru un ban în plus, ci şi pentru faptul că, pur şi sim-
plu, numai aşa se simte el bine. De fapt, în tot ce întreprinde, bărbatul 
Geamăn va căuta o notă de originalitate, uneori complicându-se chiar 
mai mult decât e cazul. 
Oricum, bărbatul Geamăn este un spectacol pentru cei care-l privesc de 
departe sau de pe delături. Pentru cei din familia sa poate fi, însă, une-
ori, greu de suportat. Inovaţiile sale pot duce, în anumite împrejurări,  la 
nereuşită, ceea ce poate fi destul de costisitor nu numai pentru el, ci şi 
pentru ai săi, chiar şi pentru cei din jur.
Bărbatul Geamăn - un rob al imaginaţiei, al sclipirii de arc voltaic, un 
spirit fără de odihnă, mistuit de un foc lăuntric.
Suflet şi pasiune. Capacitatea Geamănului de a se dedubla îi va da, une-
ori, sentimentul că nu trăieşte îndeajuns de intens, că minunata clipă îi 
scapă printre degete. Câteodată va avea senzaţia că nici nu a trăit acele cli-
pe, ci doar a visat şi, prin urmare, se va simţi cuprins de o nostalgie greu 
de alungat. Având răbdare destul de puţină în tot ceea ce face, bărbatul 
Geamăn va deveni crispat în multe dintre acţiunile sale. Indiscutabil in-
teligent, dar posedând un anumit tip de inteligenţă, bărbatul Geamăn va 
dovedi şi o mare bogăţie sufletească. Fiind înzestrat cu o gamă largă de 
sentimente, Geamănul va arde, nu o dată, asemenea unui foc de artificii. 
Meşter la vorbă, va convinge în aproape orice intervenţie, pentru aceasta 
ajutându-l şi capacitatea sa de a ataca mai multe teme, de a face paradă de 
cultură, de a se plasa într-o poziţie dominantă din punct de vedere spiri-
tual. Veţi crede nu de puţine ori că Geamănul de lângă dumneavoastră 
se preface, dar nu e tocmai aşa. S-ar putea ca toată parada sentimentală 
pe care intenţionează s-o susţină, chiar să şi existe cu adevărat, numai 
că Geamănul ar putea s-o trăiască într-un mod original, adică ceva mai 
târziu, pe moment fiind doar sec, rece şi cumva timid.
Sufletul Geamănului este un vârtej de lumină, de nostalgii, de pasiuni 
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reprimate, de satisfacţii şi insatisfacţii, de lucruri dorite şi nedorite, de 
bucurii niciodată stinse, dar rareori scoase la suprafaţă. Pasiunea lui nu e 
masivă, nu e acea pasiune de tip buldozer, ce dărâmă totul în cale, ci e una 
străvezie, dar persistentă şi captivantă, i-am putea spune militantă, dar de 
un militantism de sorginte poetică. Bărbatul Geamăn se va îndrăgosti pe 
încetul, sufletul său descătuşându-se anevoie, ca după o suferinţă, totul 
desfăşurându-se ca într-o convalescenţă. În anumite momente, Geamănul 
nu-şi va considera pasiunea lui ca fiind frumoasă şi firească, dar se va 
strădui s-o înfrumuseţeze, s-o orneze cu toate cele trebuincioase, pentru 
a-i da originalitate şi, desigur, pentru a găsi răspuns la ea, pentru a afla 
reciprocitate.
Farmec şi sexualitate. Nu s-ar putea spune întotdeauna despre bărbatul 
Geamăn că este fermecător, cu toate că are de partea sa atât capacitatea 
de a înţelege mersul lumii, cât şi imaginaţia, mereu în funcţiune. Un re-
sort nevăzut îl va face pe Geamăn retractil, dar nu în raport cu parte-
nera, ci cu el însuşi. Frământându-se sufleteşte mai mult decât trebuie, el 
va suferi pe tăcute, uneori fără vreo cauză anume. Poate că farmecul cel 
mai mare îl au vorbele sale, cu care, aşa cum s-a spus, convinge adesea 
în mod rapid, eficient şi definitiv. Unele zodiace afirmă despre cuvintele 
bărbatului Geamăn că poartă cu ele o energie stranie, o forţă de convin-
gere incredibilă. De altfel, întreaga personalitate a acestui om strălucitor, 
talentat şi dificil (dificil mai ales în raport cu el însuşi) degajă un flux 
electric aparte, un magnetism greu de explicat, dar care poate face minuni 
în raport cu partenera sa. De altfel, pentru bărbatul Geamăn important 
este însă faptul de a reuşi să depăşească acea  timiditate care-l chinuieşte, 
deopotrivă cu remuşcările, nostalgiile şi interogaţiile la care se supune cu 
de la sine voinţă. Plăcându-i să fie iubit sincer, va suferi când este părăsit, 
dar va încerca, rapid dacă se poate, să-şi refacă situaţia afectivă. Cu noua 
parteneră va încerca să fie la fel de strălucitor, de imposibil, de captivant, 
de convingător şi de pasional (pasional numai şi numai când vrea el, alt-
fel poate fi un arici veritabil). Nu s-ar spune că nu place femeilor, mai 
ales acelora care au, asemenea lui, o latură platonică pregnantă, atât în 
sărbătoarea dragostei, cât şi în banala existenţă de fiecare zi.
Atitudinea faţă de cei din jur. Deşi  are o fire deschisă şi pare senin, 
bărbatul Geamăn nu va avea prea multe prietenii de durată. În schimb, 
va fi un coleg preţuit şi, nu de puţine ori, invidiat pentru rezultatele sale. 
Multora dintre colegi li se va părea inabordabil şi, cu toate că este cotat ca 
un om de nădejde şi un bun coleg, va munci mai mereu singur. De altfel, 
nici nu-i prea place să lucreze în echipă, rigorile muncii în echipă fiind 
pentru el tot atât de greu de suportat ca şi programul de serviciu, condica 
de prezenţă sau lucrările la termen. Are răbdare puţină în ceea ce face, şi 
mai ales cu cei din jur. Uneori dă impresia că îi ascultă, dar nu prea este 
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în stare să facă aşa ceva timp mai îndelungat, deşi, dacă prinde miezul 
problemei, va fi săritor şi se va implica în acordarea de ajutor, de sprijin 
din toate puterile. Nu-i prea place să dea bani cu împrumut şi nici nu va 
cere bani cu împrumut, dar cu prietena, cu partenera sa, va împărţi totul 
cu o bucurie rară. Î place ca partenera să aibă grijă de el, iar dacă aceasta 
are atâta pricepere (şi experienţă) încât să-l oblojească sufleteşte şi să nu 
ia în seama stările imposibile pe care bărbatul Geamăn le are uneori chiar 
din senin, atunci înseamnă că l-a cucerit pe termen lung. În anumite co-
ordonate, în parteneriatul său cu femeile, bărbatul Geamăn este un fel de 
copil mare. Poate abia pornind de aici s-ar putea descifra, ceva mai bine, 
comportarea sa contradictorie. 
Nu prea norocos la capitolul financiar, deşi va avea momente de îndestu-
lare, bărbatul Geamăn nu prea va avea lipici la bani, aceştia prefirându-se 
printre degetele lui ca apa. Nenorocos la bani, va avea noroc în dragoste. 
Se va împăca bine cu femeile native în multe zodii, pentru fiecare având 
o rezolvare, o idee, o soluţie, un gând frumos, un gest demn de luat în 
seamă. 
Astrologii spun despre bărbatul Geamăn că poate fi şi altruist, rolul acesta 
potrivindu-i-se de minune, motiv pentru care i se recomandă, adesea, ca 
fiindu-i potrivită, activitatea de consilier. Geamănul a fost, şi probabil că 
va fi şi de aici înainte, un bun consilier în primul rând în dragoste, găsind 
cu uşurinţă, pentru fiecare dintre cei care-l solicită pe acest subiect atât 
de sensibil, o cale aducătoare de bune rezultate. În societatea modernă, 
bărbatul Geamăn poate face parale bune (pe care le va risipi ca pe nimic) 
din munca de consultant.
Virilitate. Deşi în sufletul său nu este întotdeauna primăvară, bărbatul 
Geamăn va părea partenerelor sale mereu tânăr, un om de lume, un om  
capabil să înţeleagă societatea şi valorile ei la orice vârstă şi, în consecinţă, 
va şti să se comporte asemenea oamenilor generaţiei de 25 de ani a mo-
mentului. Exigent în judecarea femeilor, bărbatul Geamăn este un orgoli-
os şi trebuie învăţat, se zice, să fie şi modest. Ţinteşte sus şi nu se lasă până 
nu câştigă, asemenea poetului roman Ovidius - care nu găsise altceva mai 
bun de făcut decât să sucească minţile fiinţei împărăteşti numite Iulia. 
Mai mult decât atât, încăpăţânat, maestrul cuvintelor, poetul Ovidius 
Publius Naso (cam urâţel de felul său, destul de năsos!) a perseverat şi 
s-a ales cu o exilare în portul Tomis (Constanţa noastră de azi), unde a şi 
murit. Simplu şi tragic, şi-a câştigat dragostea, dar şi-a pierdut viaţa. 
Cam într-o asemenea manieră acţionează, să zicem, şi bărbatul Geamăn 
din ziua de azi. Mai mult decât atât, el nu pare a excela nici prin virili-
tate, dar, având o imaginaţie bogată, va suplini acest presupus (presupus!) 
beteşug, prin jocuri şi tandreţe. 
Remarcabilă este capacitatea de a se reîncărca a Geamănului. Datorită 
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imaginaţiei sale, fiecare partidă de dragoste poate fi unică în felul ei, 
Geamănul dorind să-şi împodobească fiecare gest de dragoste cu noi tuşe, 
cu noi elemente afective, cu noi cuvinte, dar şi cu alte şi alte delicateţuri, 
epidermice şi nu numai . Toate acestea îl vor auto-aprinde şi îl vor reîncărca 
pe bărbatul Geamăn cu energii originale şi nebănuite. Fireşte că nu poate 
fi vorba numai de energii fizice. Aşa cum e de aşteptat, Geamănul nu este 
un sportiv de felul său şi, prin urmare, putem bănui alte energii, subtile, 
impalpabile, care însă îi vor da acestui bărbat, aproape întotdeauna, un 
farmec aparte, asemănător aceluia pe care-l degajă o zi frumoasă de în-
ceput de vară, cu soarele strălucind, cu un cer înalt şi cu un car de pro-
misiuni pentru anotimpul luminos ce va să vină. Carpe diem!– trăieşte-ţi 
clipa, spunea cineva din neamul poetului care s-a îndrăgostit prea mult, 
şi prea sus, şi a ajuns să moară de frig la Tomis, în stepa scitică. Dar nici 
în friguroasa stepă, poetul n-a renunţat la dragostea sa. 
Cam acesta ar fi Geamănul... 



Zodia RACULUI 

- CANCER -

22 iunie – 23 iulie

Caseta cu bijuterii a RACULUI

1. Caracterul. Racul va avea, întotdeauna, caracteristicile şi compor-
tamentele apei. Niciodată hotărât, fluid în gândire şi în sentimente, 
cu o intuiţie pătrunzătoare, Racul poartă amprenta mobilităţii totale, 
asemănându-se cu cel mai banal şi mai răspândit lichid din natură, lichid 
care va însemna, până la finele existenţei oamenilor pe pământ, însăşi 
viaţa. Racul va fi mereu sub presiune, cel mai bine simţindu-se atunci 
când se află în mişcare. De altfel, Racul va purta cu sine, mereu, atributele, 
calităţile apei în mişcare, ale apei curgătoare, fie ea pârâu uitat de lume 
sau fluviu măreţ. De asemenea, Racul se va inspira şi din  alte stări ale apei 
în mişcare, cum ar fi vaporii, norii, ceaţa. 
2. Ziua norocoasă. Şansa Racului poate fi aflată în cea mai frumoasă zi 
a săptămânii, când întreaga fire pare a se odihni. Ziua Racului este du-
minica, ziua strălucirii spirituale a fiecărui om, de la cel mai umil, până 
la marii lideri. Există astrologi şi zodiace care susţin că, de fapt, cea mai 
norocoasă zi a Racului este lunea. În ceea ce ne priveşte, înclinăm să le 
dăm dreptate acestor din urmă astrologi, deoarece planeta care domină 
această zodie este Luna. Au fost avansate şi opinii potrivit cărora ziua 
norocoasă a Racului începe de duminică la prânz şi se termină luni după-
amiază, considerându-se că dimineaţa de duminică este a lui Dumnezeu. 
3. Cifra norocoasă – 2. Greu de crezut că o zodie considerată de mulţi 
astrologi ca fiind rea, poate beneficia de o cifră atât de norocoasă, ce 
simbolizează asocierea, parteneriatul, prietenia, uniunea şi solidaritatea. 
Toate numerele cu soţ, din tot spectrul aritmeticii, sunt favorabile Racu-
lui. Oamenii cifrei 2 au, se spune, o natură specială, profund omenească, 
romantică, melancolică, visătoare, sunt tandri şi au simţ artistic.
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4. Piatra norocoasă. Opalul, una dintre cele mai frumoase pietre 
semipreţioase, poartă noroc Racului. Acest hidrat de siliciu, transparent 
sau opalescent cu irizaţii, va sugera faptul că este, fără îndoială, sălaşul 
unui mister, purtat cu graţie în structurile sale atât de frumoase. Alte 
pietre aducătoare de şansă pentru Rac sunt cristalul de munte şi perla. 
Metalul aflat în puterea acestei zodii este argintul, considerat a fi metalul 
Lunii tăcute şi pasive.
5. Culoarea norocoasă. Albul, argintiul, griul albicios, verdele praz, li-
liachiul deschis, portocaliul deschis sunt culori care îl vor sprijini pe Rac, 
dându-i energie şi stări sufleteşti menite a-l ajuta să fiinţeze printre ceilalţi 
oameni. 
6. Floarea norocoasă. Florile nu-i aduc prea mult noroc Racului. Totuşi, 
au fost identificate a fi în sprijinul Racului două flori deosebite, amândouă 
cu origini exotice – iasomia şi santalul. Iasomia este, după cum se ştie, 
floarea marii iubiri, a sensibilităţii şi a credinţei în dragoste, cel puţin în 
Orient. Acelaşi rol l-a avut, şi încă îl mai are, în zonele tropicale şi nu 
numai, santalul. Din uleiul acestuia se prepară nu numai parfum, ci şi 
leacuri, parfumul însuşi fiind, se pare, un leac.
7. Parfumul norocos. Este vorba despre un parfum de mare efect, de 
origine animală, cu efecte afrodiziace - parfumul de mosc. Evident, noro-
cos se dovedeşte a fi şi parfumul de iasomie, precum şi cel de santal (aces-
ta din urmă mai ales în cazul bărbaţilor nativi în Rac).
8. Muzica norocoasă – muzica de dragoste, indiferent de genul muzical 
în care aceasta va fi exprimată.
9. Calitatea umană admirată, calitatea râvnită. Racul va preţui mult 
modestia şi autocontrolul. Se pare că dorinţa de a avea, în mod perma-
nent, un control total şi eficient, atât asupra propriei personalităţi, cât şi 
asupra propriului lui corp, este o năzuinţă permanentă a Racului. Nativul 
în Rac va face mari eforturi în acest sens. Racul va dori, foarte mult, să 
fie în permanenţă în activitate, şi-şi va stabili, mereu, sarcini de dus la 
îndeplinire, chiar şi atunci când nu e cazul.
10. Calitatea umană detestată – neatenţia, nebăgarea de seamă, compor-
tamentul de gură-cască.
11. Ideal de viaţă. Nativul în Rac are o verticalitate a sa, originală întru-
totul, specifică. Racul va preţui mult omul de încredere, omul de cuvânt 
şi va încerca să se poarte ca o persoană dominată de aceste exigenţe, de 
altfel nu prea lesne de întâlnit în lumea modernă.
12. Dorinţa secretă – să ajungă pe o poziţie socială înaltă, dar nu neapărat 
într-o poziţie din care să răspundă pentru alţi oameni, sau pentru care 
să fie tras la răspundere. Prin urmare, Racul îşi doreşte o poziţie socială 
importantă, dar care să nu fie supusă atenţiei şi criticii opiniei publice.
13. Verbul specific – a simţi. Nativul în Rac simte, se pare, mai intens, 
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mai apăsat decât ceilalţi oameni şi asta nu poate decât să-i facă viaţa 
complicată, chiar grea, dându-i senzaţia, uneori, că poartă o nelămurită 
vină şi că e dator să sufere nu numai pentru sine, ci şi pentru alţii.
14. Zodii care se armonizează cu Racul – Scorpionul şi Peştii. Aceste 
relaţii nu sunt deloc surprinzătoare, mai ales atunci când e vorba despre 
Scorpion, asocierea din Rac şi Scorpion fiind asemănătoare cu aceea din-
tre o vioară şi un contrabas. Din punct de vedere spiritual, nativul în Rac 
va găsi o punte de înţelegere cu nativul în Geamăn, vecinul său de zodiac.
15. Zodii conflictuale cu Racul. În primul rând  Berbecul. Unii astrologi 
susţin că şi Balanţa va ajunge destul de uşor la gâlceavă cu un nativ în 
zodia Racului. Sunt şi astrologi care susţin că Balanţa nu are, neapărat, rol 
de destructurare asupra nativului în Rac, ci mai degrabă de reechilibrare, 
nativul în Balanţă fiind – s-ar putea spune – un fel de suport afectiv de 
urgenţă pentru mult prea sensibilul Rac.
16. Zodiile favorabile concubinajului şi căsătoriei Racului. În cazul 
Racului există o singură adresă garantată -  Taurul. Uneori, Racul poate 
fi acceptat, sau poate fi chiar suportat, inclusiv într-o convieţuire mai 
lungă, şi de nativul în Scorpion. Această zodie îl aduce pe Rac în lume, 
îl obişnuieşte cu lumea, îl face acceptabil, frecventabil,  rezonabil pentru 
ceilalţi. De altfel, Scorpionul mai apare şi în alte împrejurări care se dove-
desc a fi favorabile în viaţa Racului, inspirându-l, de exemplu, şi în acti-
vitate originală a acestuia, în creaţie, în proiecte ce presupun imaginaţie 
şi ingeniozitate. Însă, oricâtă bunăvoinţă ar fi, nativul în Rac nu va putea 
face casă bună, aproape niciodată, cu Berbecul.
17. Trăsăturile personalităţii Racului. Nativul Rac este un om dornic 
să aibă totul, de la avere şi până la o viaţă sexuală bogată. Întotdeauna 
pentru el,  ceea ce deja este, e, orice s-ar spune, prea puţin. Aşa va gândi 
un Rac... Altfel, nativul în Rac este tenace – un scop, odată precizat, va fi 
dus la îndeplinire chiar dacă, pentru acest lucru, va trebui să treacă şi prin 
foc. În lumea largă, în accepţiunea comună, nativul în Rac este cunoscut 
ca un personaj sensibil şi emotiv, receptiv aproape întotdeauna, câteodată 
timid – de bună seamă caracteristici clare ale semnului său de zodie de 
apă. Foarte conservator, nativul Rac are tendinţa, niciodată reprimată, de 
a privi în urmă, către trecut, spre ceea ce-a fost şi nu se va mai repeta ai-
doma. Racul este uneori lipsit de curaj, poate că şi din pricina lentorii lui. 
De altfel, de felul său, Racul nu va fi prea combativ dar, în mod sigur, îşi va 
apăra convingerile, cel puţin convingerile, cu străşnicie. În viaţa de fiecare 
zi, Racul poate desfăşura o intensă activitate în plan afectiv, fiind şi foarte 
impresionabil. Viaţa interioară a nativului în Rac va fi, de obicei, foarte 
dinamică, aici, în interiorul său, el stăpânind o întreagă lume.
18. Călăuză astrală. Racul va fi dominat, autoritar, de Lună. În viaţa de 
familie va fi ajutat de  Venus, iar în dragoste de Saturn. Aceşti îndrumători 
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celeşti îl fac pe Rac emotiv, bun, recunoscător, paşnic. Caracterul de om al 
păcii îi este direct influenţat de Lună.
19. Simbol astrologic – Racul. Semnul de dus-întors, atât de caracteristic 
Racului, este considerat un meritoriu semn de adaptare, înţelegere, ac-
ceptare şi asimilare a condiţiilor din jur, dar nu oricum, ci filtrate prin 
propria sa personalitate.
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Zodia Racului are sub influenţa 
sa regiunea pieptului şi stomacul. Nativul în Rac este cunoscut drept o 
persoană foarte sensibilă din punct de vedere al sănătăţii trupeşti, de el 
prinzându-se foarte uşor fel de fel de microbi. Din acest motiv, nativul 
în Rac va trebui să fie foarte atent cu igiena. De asemenea, Racul răceşte 
foarte uşor. În general, nativul în Rac se va vindeca greu de orice boală. Va 
avea uneori probleme de sănătate şi la nivelul sistemului digestiv. La viaţa 
sa, nativul în Rac va trebui să lupte, uneori, şi cu tendinţele de îngrăşare. 
Zodiacele populare vorbesc şi despre vulnerabilitatea nativului în Rac la 
boala canceroasă.
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Constelaţia Cancerului (numită 
şi a Racului) se află în emisferă boreală a cerului. Cuprinde un roi de stele 
cunoscut sub numele de Praesepe şi câteva nebuloase. Ceva mai depărtată 
de Leu, constelaţia Racului se apropie destul de mult de cea a Gemenilor, 
astfel explicându-se unele potriviri între Rac şi Gemeni.  
22. Zone sensibile în dragoste: limba, gura, pieptul. Sărutul este foarte 
important în dragostea Racului. Astrologii sunt de părere că din nici o 
relaţie amoroasă cu un nativ în Rac nu trebuie să lipsească sărutul, mai 
ales sărutul numit franţuzesc, precum şi mângâierile tandre pe piept, atât 
în cazul bărbaţilor, cât şi al femeilor.

Trăsăturile generale ale nativului în RAC

Semn astrologic complex, zodia Racului va avea, drept nativi, fii şi fiice 
a căror personalitate este dificil de cuprins în scheme, tipare şi concluzii 
generale. Ne putem face o impresie despre natura nativilor în Rac por-
nind chiar şi de la faptul conform căruia dragostea şi romantismul lor 
sunt favorizate, potrivit astrologilor, de două culori foarte închise, printre 
cele mai închise – negrul şi indigoul. Desigur, un priceput va putea re-
plica, susţinând faptul că negrul şi indigoul absorb întotdeauna cu nesaţ 
lumina, reflectând foarte puţin din ea. 
Un lucru e cert – Racul este un sentimental aproape fără pereche. În sen-
timente, Racul se poate manifesta plenar, atât în bine, cât şi în rău. Un 
Rac va fi, mai mereu convins că sentimentele trebuie să-l domine pe om, 
că raţionalul, logica, interesele, obligaţiile cad, asemenea unor castele de 
nisip, în situaţia în care inima ţi-a luat foc. Pătruns de spiritul de dreptate, 
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Racul se poate arunca lesne în piscina fără apă. Nici un argument nu-l va 
putea opri din fixul său. Dominat de sentimente, uneori nu prea limpezi 
(este şi firesc, este în ordinea firii ca sentimentele să aibă diferite grade 
de maturizare şi de dezvoltare), Racul nu va fi dispus să accepte prea des 
corecţii de la viaţă şi, în consecinţă, se va comporta după cum îi tună. Din 
ciocnirile sale cu viaţa, cu dinamica realitate care, uneori, nu concordă şi 
pace cu sentimentele, Racul va învăţa că trebuie să se apere, şi să-şi facă  o 
platoşă care-l va ocroti de multe rele ale societăţii. Înveşmântat cu zalele 
izolării, retractil, Racul cel vulnerabil devine de neatins. Doar în familie şi 
între prietenii săi, Racul se va manifesta în toată plenitudinea sa. Îi place 
să aibă prieteni, poate şi din nevoia personală de a reechilibra însingura-
rea şi retractilitatea sa. Amic bun şi credincios de felul său, Racul va preţui 
mult prietenia cuiva şi va dori să o păstreze cât mai mult cu putinţă. Se 
pare că nu o dată la viaţa sa, nativul în Rac va fi salvat afectiv tocmai de 
aceste prietenii, multe-puţine, care-i sunt sprijin şi platformă. În prieteni-
ile sale, Racul este asemenea unui părinte în vârstă care are copii mari, la 
locul lor, la casele lor, dar care nu-l vizitează, din neglijenţă sau din lipsă 
de  timp. Ei  bine, bătrânul  părinte n-are nici  un  motiv să  le ceară  să-l 
viziteze, sau să se supere pe ei, lui  fiindu-i  îndeajuns faptul şi  gândul că 
acolo, departe, se află copiii lui. La flacăra acestei idei, sufletul i se 
încălzeşte, această platformă sentimentală ţinându-l, de fapt, în viaţă. Aşa 
se întâmplă, deci, şi cu Racul. Din acest motiv, Racul este capabil să su-
porte multe mizerii într-o prietenie, fără a-i trece prin cap că trebuie să-i 
pună punct. 
Impresionabil, nativul în Rac poate să sufere mult, chiar şi pentru cauze 
străine lui. Deşi este închis în sine, nativul în constelaţia Racului va avea 
şi momente de entuziasm, şi chiar de exaltare. Blând, tolerant şi visător, 
Racul se poate refugia, la o adică, într-o lume numai de el plăsmuită, unde 
nimeni nu-i va putea reprima fantezia sau tăia aripile imaginaţiei. 
Econom şi perseverent, nativul în Rac va ajunge rareori bogat. Nici chiar 
zgârcenia (de care dau dovadă unii nativi în Rac),  nu-l va ajuta pe acest 
nativ să se propăşească. Datul său este să aibă, în mod obişnuit, puţină 
avere. 
La maturitate, dar chiar şi mai devreme, nativul în Rac se remarcă şi prin 
spiritul său responsabil, fiind capabil să-şi organizeze foarte bine munca. 
Părând unora cu mintea dusă departe, Racul va putea reveni oricând cu 
picioarele pe pământ, reintrând, fără probleme, în fluxul general. Prin 
urmare, Racul este capabil să-şi mascheze inadaptarea, incompatibilitatea 
cu valorile societăţii, lucrând, fără prea mare tam-tam, pentru securizarea 
persoanei sale, în primul rând din punct de vedere sentimental, afectiv. 
Bun partener în concubinaj sau în căsnicie, Racul se va dovedi ataşat fa-
miliei, fiind adesea chiar un tradiţionalist în adevăratul sens al cuvântului. 
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Încăpăţânarea Racului nu va deranja foarte mult, deoarece putem fi siguri 
că el îşi va face, în cele din urmă, datoria, evitând supărările şi conflictele. 
Nativul în Rac se va comporta, în general, cu  multă atenţie, având un 
adevărat cult pentru bunele maniere. Aşa va fi Racul şi în dragoste, adică 
răbdător, delicat, iubitor de gesturi frumoase, respectuos cu partenerul şi 
cu dorinţele acestuia. 
Astrologii sunt de părere că, tratat cu atenţie, Racul va găsi în dragoste 
momentele mult dorite de el – acelea în care poate ieşi din carapacea sa 
fără teamă. Dacă acest lucru se va întâmpla, relaţia de dragoste cu un na-
tiv în Rac va fi foarte profundă şi cât se poate de naturală, de omenească.

Femeia RAC

Comportare - în casă şi afară. Foarte sensibilă şi chiar vulnerabilă, 
femeia Rac poate fi uşor determinată să intre în degringoladă şi să 
sufere. Din acest motiv, prietenul sau soţul femeii Rac va avea o misi-
une nu prea uşoară, dar care va fi, în mod sigur, plăcută. Pentru a le fi 
bine amândurora, acesta va trebui să se comporte, în permanenţă, ca 
un bărbat adevărat, adică să fie atent cu ea, curtenitor, prevenitor, tan-
dru. Dacă această comportare este constantă, bărbatul în cauză va avea 
mult de câştigat, şi nu numai pe moment, ci şi pe termen lung. Dominată 
în viaţa de familie de Venus, femeia Rac va răspândi în jurul ei femi-
nitate şi căldură, dovedindu-se o soţie foarte bună şi o mamă aşijderea. 
Ea va instaura în casă blândeţea şi armonia, suportând cu greu contro-
versele, ieşirile şi exagerările de orice fel, convinsă fiind că vorba dulce, 
mult aduce. Evident că îi va îndemna pe toţi ai casei să fie toleranţi, să 
fie îngăduitori şi să coopereze. În casa ei, iradiind dragoste, femeia Rac 
are nevoie, aproape în permanenţă, de sprijinul afectiv al partenerului, al 
prietenului sau al soţului, nu neapărat pentru a o ajuta în viaţa domestică, 
dar măcar pentru a-i ţine companie. Şi se pare că tocmai această însoţire 
va reprezenta, pentru femeia Rac, exact ceea ce-i trebuie, ceea ce are ea de 
trebuinţă, că de muncit într-ale gospodăriei, se descurcă ea şi singură. Fe-
meia Rac va administra cu pricepere finanţele casei, dând chiar impresia 
că-şi sporeşte banii, datorită iscusinţei ei în a-i administra şi a-i cheltui. 
Mulţi sau puţini, banii îi vor ajunge aproape întotdeauna, gospodărindu-i 
realmente după marile şi micile reguli ale artei financiare – dacă se poate 
spune aşa - fără însă a-şi refuza, totuşi, unele mici plăceri, banale de alt-
fel, o îngheţată, o prăjitură, un fruct râvnit. Femeia Rac îşi va iubi foarte 
mult casa şi o va amenaja cu mult zel. De altfel, în afara casei are puţini 
prieteni, fiind deosebit de încântată dacă-şi va găsi  prieteni mai cu seamă 
printre bărbaţi, nu neapărat din motive de dragoste sau de sex. Pur şi 
simplu, femeia Rac adoră prezenţa bărbaţilor, aceştia fiind, cel puţin pen-
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tru ea,  ceva mai suportabili, deoarece nu o agasează cu cine mai ştie ce 
curiozităţi, invidii sau obsesii femeieşti. La serviciu se va descurca bine 
întotdeauna – comportare tipică pentru un nativ în Rac. De aici se poate 
trage lesne concluzia că femeia Rac este o femeie de interior, o femeie care 
poate, realmente, împodobi casa unui familist convins.
Suflet şi pasiune. Sunt astrologi care consideră că femeia Rac are şi mo-
mente dificile, mai ales atunci când se găseşte în conflict cu ea însăşi. 
Aceasta nu înseamnă că ea nu poate fi cucerită, în mod obişnuit, de 
bărbatul care-i dă dovezi de bun simţ şi are un minim de tact. Calităţile ei 
de prietenă bună a bărbatului pe care şi l-a ales, şi de  femeie credincioasă 
misiei de mamă şi de gospodină, derivă din convingerea,  niţeluş con-
servatoare, că viaţa este un dat care trebuie luat ca atare, rolul nostru fi-
ind de a o face suportabilă, şi chiar plăcută, cu cât mai multe dintre cele 
necesare şi cuvenite. Nu se poate spune însă, despre femeia Rac, un lucru 
care unora dintre bărbaţi li s-ar putea părea de la sine înţeles – că arde de 
pasiune. Femeia Rac nu are asemenea stări decât rar, dar faptul acesta nu 
înseamnă că nu este tot atât de agreabilă cât şi alte femei, aflate chiar sub 
semne zodiacale mai generoase. Pasiunea femeii Rac, aproape întotdeau-
na egală, va fi dedicată bărbatului iubit, bărbatului care a avut răbdarea 
să-i descopere sufletul şi să-i cultive floarea dragostei.
Farmec şi sexualitate. Se vorbeşte mult despre amintirile, puter-
nice şi amănunţite, pe care le poartă cu ea femeia Rac. Discursul ei va 
fi mai mereu generos, armonios, convingător, bazat pe afect şi relaţie 
sentimentală. Calităţile acestea o fac cuceritoare, adică femeie în toate 
datele ei. Femeia Rac este o adevărată meşteră a vorbelor cu miez, ceea 
ce îi sporeşte dimensiunea morală şi socială în ochii celorlalţi. Bărbatul 
iubit de ea îi va căuta compania nu numai pentru sex, ci şi pentru bucu-
ria, simplă, de a fi alături de ea şi de a schimba, împreună, vorbe, vorbe, 
vorbe. Se pare că în cuplul cu o femeie Rac aceste vorbe sunt necesare 
şi chiar sănătoase pentru amândoi, ceea ce, să recunoaştem, nu-i puţin 
lucru. Datorită sentimentalismului ei, femeia Rac va iubi florile poate mai 
mult decât alte femei, iar florile de la bărbatul iubit vor avea o semnificaţie 
specială pentru ea, chiar şi atunci când acesta i le aduce, mai mult sau mai 
puţin întâmplător, nu în tinereţe, nu în primii ani de convieţuire, ci după 
decenii de căsnicie. 
Datorită  sentimentalismului  şi  romantismului  ei, femeia Rac apreciază  
foarte mult intimitatea casnică, fiind în stare să amenajeze o cină 
romantică chiar şi în fiecare seară, dacă e posibil. Femeia Rac iubeşte 
mult sărbătorile, evenimentele de familie, iar dacă acestea se petrec în doi, 
pentru ea e de-a dreptul minunat. Femeia Rac nu va avea preferinţe pen-
tru  un anume tip de bărbat, dar bărbatul capabil de un pic de sentimen-
talism, de romantism, de poezie, va avea, desigur, trecere la ea. Femeia 
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Rac ştie foarte bine că sentimentalismul, romantismul, plimbarea în doi, 
regăsirea unor clipe şi momente, chiar de multă vreme apuse, au darul de 
a spulbera rutina de familie, rugina produsă de convieţuirea îndelungată 
în doi. Pentru ea, dragostea fizică va fi, mereu, o încununare a unui şir 
de frumuseţi şi minunăţii ale cuplului şi nicidecum un început...şi apoi 
mâncăm şi visăm, şi glumim, şi ciocnim un pahar, şi ne spunem vorbe 
frumoase. Feminină din cap şi până în picioare, femeia Rac nu va vedea 
în dragostea fizică o sursă de plăceri din care te serveşti ca de pe un raft, 
ci o înmănunchere de rosturi, principii, dorinţe şi speranţe, renunţări şi 
regăsiri, descoperiri şi inovaţii, un întreg dominat de spirit şi de amprenta 
omenescului. Şi totul va fi de nota 10 dacă în decor se află şampanie, 
lumânări, flori, un cadou abia desfăcut şi, desigur, un fond muzical 
liniştitor şi, neapărat, sentimental. 
Atitudinea faţă de cei din jur. Femeia Rac se va mulţumi, adesea, să 
stea deoparte şi să privească, să fie spectatoare neutră, şi asta nu numai 
acasă, ci şi la serviciu sau în societate. Nefiind mare amatoare de mon-
denisme, nu va simţi nevoia să fie luată în seamă şi nici nu prea se va 
băga în discuţiile purtate pe asemenea teme. Îi place, cu certitudine, să 
fie martoră la discuţiile bărbaţilor şi să lucreze cu ei. Femeia Rac nu va 
fi putea juca prea bine, vreodată, un rol sau altul, nefiind de felul ei o 
închipuită. Din acest motiv, cel mai adesea nu va putea să mintă, deoarece 
se trădează foarte uşor. Colegă de nădejde în compania bărbaţilor, femeia 
Rac va avea uneori prietene şi dintre femei, dar întâlnirile şi sporovăielile 
cu acestea sunt rare şi, de obicei, asemenea dialoguri o plictisesc, consi-
derându-le pierdere de timp. 
Femeia Rac nu are nici un fel de consideraţie faţă de legăturile de 
scurtă durată, acestea neasigurându-i ei nici confortul afectiv, şi nici 
pe cel fizic, deoarece nu se poate concentra în asemenea condiţii. Toate 
relaţiile femeii Rac se vor construi în timp, fiind probate şi validate de 
timp. Condiţia de bază, adesea necesară şi suficientă, pentru ca o femeie 
Rac să „funcţioneze” normal este să aibă o casă a ei şi o familie cu viaţă 
armonioasă. Dacă va beneficia de aşa ceva, practic nu-i mai trebuie nimic 
altceva, sexul fiind, în viziunea ei, doar unul dintre multe episoade ale 
vieţii de familie. Aici, femeia Rac se asemănă cu femeia Geamăn, aceste 
doua zodii fiind vecine bune. Negativismul celor din jur, venit pe fondul 
hipersensibilităţii femeii Rac, o va afecta, de regulă, foarte puternic pe 
aceasta, şi uneori o va putea nărui sufleteşte. Atunci se poate produce 
chiar şi o catastrofă, nativa în Rac ajungând să se învinuiască şi se certe, 
ciudat, în primul rând cu ea însăşi. Dintr-o astfel de stare, femeia Rac va fi 
foarte greu de scos, recuperarea fiind, totuşi, oricând posibilă. Interesant 
este faptul că nimeni n-o va putea ajuta efectiv în aceste momente, tot ea, 
femeia Rac, fiind cea care va găsi, până la urmă, resursele de revenire la 
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linia de plutire.
Feminitate. Femeia nativă sub semnul Racului este atât de feminină în 
stilul ei de viaţă, în comportarea ei, încât unii ar putea-o crede o pradă 
numai bună de vânat rapid şi cu maximum de eficienţă. Adevărul este că 
această desfăşurare de feminitate va tenta, întotdeauna, pe foarte mulţi 
dintre bărbaţi, aceştia considerând, la modul superficial, femeia Rac drept 
o cetate uşor de cucerit. În esenţa ei, femeia Rac nu este decât o femeie 
inteligentă, poate nu îndestul de abilă, dar inteligentă cu siguranţă, care 
va şti să nu amestece lucrurile şi sentimentele, oricum şi oriunde. Nu-
mai rareori femeia Rac va fi amantă, visurile şi rosturile ei vizând, cu 
precădere, statutul de soţie şi de mamă. De altfel, astrologi importanţi 
cred că femeia Rac îşi merită din plin acest statut. 
În mod obişnuit, femeii Rac îi place să facă dragoste în locul conside-
rat de ea potrivit, adică în intimitate maximă. Aventurile amoroase prin 
bucătărie sau prin natură nu o prea interesează. 
Sensibilă şi cu spirit poetic, femeia Rac va şti să exerseze, cu sublim dichis, 
dragostea fizică, dar va prefera, înainte de aceasta, jocul, tandreţea furată, 
mângâierea neaşteptată, sărutul fierbinte. Despre această femeie potolită 
se afirmă chiar şi un fapt cu totul şi cu totul surprinzător – că, la o adică, 
poate fi cel mai bun partener sexual din tot zodiacul, remarcându-se prin 
sinceritate maximă în dragoste. Cu o condiţie însă – încrederea ei în 
partener să fie totală. Dincolo de toate aceste calităţi, astrologii ceva mai 
vechi susţin că femeia Rac îşi va domina aproape întotdeauna bărbatul, 
chiar dacă la prima vedere nu pare.

Bărbatul  RAC

Comportare - în casă şi afară. Asemenea femeii Rac, şi bărbatul născut 
sub semnele acestei zodii va fi purtătorul unui mister. În mod firesc, 
acest secret la purtător îi va nedumeri, nu de puţine ori,  pe cei din jur, 
dispuşi să creadă că au de-a face... cu un ciudat. Dincolo de rezervele 
unor cunoscători, bărbatul Rac îşi are, totuşi, în mod cert, tainele sale, 
e adevărat, nu prea multe, dar bine păzite. Nici măcar soţia lui nu-i va 
afla, până la urmă, chiar toate ascunzişurile sale sufleteşti. Relaţiile bune 
pe care bărbatul Rac le are cu cei din jurul său sunt întemeiate mai ales 
pe sentimente. Şi chiar dacă vreo relaţie de-a bărbatului născut sub 
constelaţia Racului îşi va avea debutul în interese şi principii economice 
– să zicem -  în cele din urmă baza ei va fi tot de ordin emoţional, afectiv. 
Bărbatul Rac adoră compania femeilor, aşa cum femeia Rac se va simţi ex-
celent în compania bărbaţilor. Şi, la fel ca femeia Rac, bărbatul Rac nu va 
avea cu toate  persoanele de sex opus, care-i sunt foarte apropiate, relaţii 
de dragoste, ci-i va uni o prietenie foarte strânsă, care ar putea semăna, 
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adesea, chiar şi cu o relaţie de dragoste.  Bărbatul nativ în Rac este un fel 
de răsfăţat al femeilor, acestea simţindu-se datoare să-l ocrotească. 
În familie, bărbatului Rac îi place să fie tradiţional, căutând, pentru el, 
şi impunându-le şi celorlalţi din casă, respectul pentru valorile vechi ale 
familiei, pentru armonia aceea ştiută din pozele marilor familii. Bărbatul 
Rac va fi, în esenţă, un mare iubitor al familiei sale, un ocrotitor convins 
al casei sale. 
Toată viaţa sa, bărbatul Rac va avea nostalgia unor relaţii pierdute. Nu 
se ştie când şi unde le-a pierdut, dar va încerca, mereu şi mereu, să le 
regăsească. Şi, totuşi, bărbatul Rac nu este un om căruia-i place să umble 
aiurea, ci se va simţi foarte bine dacă va ajunge, foarte simplu, la el acasă, 
unde-şi va face, netulburat, tabieturile. E convins de la bun început că 
nicăieri nu te simţi mai bine ca la tine acasă.
Pentru bărbatul Rac, slujba este doar un episod zilnic, ce trebuie par-
curs pentru că nu ai încotro. Prietenii nativului în zodia Racului sunt, 
de obicei, puţini, iar cu trecerea timpului devin şi mai puţini, deoarece, 
înaintând în vârstă, acest nativ nu va mai depune eforturi pentru a lega 
noi prietenii. În acest context, cu timpul, bărbatul Rac va deveni un pri-
zonier al căminului său. 
Fără teamă de a greşi, se poate spune că bărbatul Rac este cel mai casnic 
bărbat din zodiac, un adevărat stâlp al casei. 
Suflet şi pasiune. Nimeni nu ştie cum de reuşeşte acest bărbat, de felul 
său agitat, împrăştiat şi visător, să se apropie de femeile frumoase. O fe-
meie frumoasă în preajma sa va fi ceva normal, situaţie ce va provoca, de 
altfel, invidia celorlalţi bărbaţi. În acest context, nu trebuie uitat faptul că 
bărbatul Rac este nu numai idealist şi visător, ci şi sentimental, fiind în 
stare să creeze stări şi momente emoţionale deosebite. Are fire de artist şi 
asta se vede fără prea mare efort, mai ales în felul cum se îmbracă şi cum 
mănâncă. Bărbatul Rac se va îmbrăca aproape mai mereu neglijent, dar va 
iubi mult mâncărurile bune şi băuturile fine, muzica „de dambla”, filosofia 
şi cărţile la modă. Nu are un suflet mare, spun unii astrologi, dar impor-
tant este, consideră însuşi bărbatul Rac - fără a se simţi câtuşi de puţin 
ofensat de această observaţie a cititorilor în stele - , că lumina din sufletu-i 
nu se stinge niciodată. Pasiunile lui, atâtea câte sunt, nu vor fi tumultu-
oase în nici o împrejurare. Şi nici nu are nevoie de aşa ceva, pentru că el, 
bărbatul Rac, atât de vulnerabil în aparenţă, este, asemenea oamenilor din 
vremurile vechi, pescar, vânător şi culegător, dar nu în sânul naturii, ci în 
câmpul, niciodată explorat îndestul, al relaţiilor sale de dragoste. 
Bărbatul Rac nu se va osteni niciodată să cultive o relaţie cu o femeie, ci va 
fi mereu egal cu sine, şi se va manifesta întocmai aşa cum l-a dăruit natu-
ra, adică nu va face nici un efort pentru a adăuga sinelui său ceva în plus. 
Bărbatul Rac face parte dintre cei mai senini şi mai inspiraţi cuceritori ai 
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naturii umane, desigur în latura feminină a acestei naturi. Fără îndoială, 
pentru bărbatul Rac, eternul feminin poate fi cel mai frumos rebus al 
acestei vieţi. 
Farmec şi sexualitate. Meşter la vorbe, bărbatul Rac va avea în faţa parte-
nerelor sale o aură de înţelept, de ştie tot, deşi nu puţini alţi bărbaţi îl 
vor socoti doar un biet caraghios. Bărbatul Rac va considera, cu toată 
seninătatea, că dacă el iubeşte, neapărat trebuie să i se răspundă cu aceeaşi 
monedă. Poate că aşa se şi explică faptul că se face foc şi pară atunci când 
este luat peste picior în legătură cu preocupările sale sentimentale, sau 
când este trădat în sentimentele sale. Bărbatul Rac poate intra în polemici 
aprinse, pe care de obicei le câştigă, acest fapt făcând, în juru-i, o puternică 
impresie. De asemenea, va şti să-şi asculte interlocutorul, iar dacă inter-
locutorul său este femeie, bărbatul Rac va face tot posibilul să o încura-
jeze în demersul ei verbal, ajutând-o astfel să-şi exprime personalitatea, 
să crească în proprii ei ochi şi să-şi sporească stima de sine. Toate acestea 
pot fi, desigur, motive serioase în susţinerea ideii că bărbatul Rac are un 
şarm deosebit, fiind, adesea, un redutabil câştigător, care întrebuinţează, 
pentru a-şi obţine strălucitele-i victorii, doar vorba, doar duhul blândeţii, 
chiar şi acolo unde unii pun la bătaie bani, case, limuzine. Într-o lume 
materialistă şi consumistă, bărbatul Rac va fi mai mereu cu mâinile goale, 
dar, cu toate acestea, femeile care i se vor afla prin preajmă nu se vor 
plictisi nicidecum cu unul ca el. Nu va avea preferinţe deosebite în cazul 
femeilor. Toate damele vor fi, din punctul său de vedere,  minunate şi 
chiar mai mult de-atât, dacă se vor  apropia de el şi îi vor asculta, fără să 
se plictisească, peroraţiile de guru de ocazie. Atenţie, însă, bărbatului Rac 
nu-i place monologul şi, prin urmare, întotdeauna va acorda o atenţie 
deosebită femeii care va intra în conversaţie cu el, şi chiar în polemică. 
Bărbatul Rac are, de obicei, o memorie bună, plus o mare capacitate de 
analiză. Dă impresia că jonglează chiar şi cu chestiunile financiare. 
Şi, cu toate că uneori pare pierdut în discursuri şi controverse, bărbatul 
Rac va şti, cu precizie, cam pe unde se află. E un sentimental, dar niciodată 
nu va fi întrutotul copleşit de propriile afectele sau de cele ale partenerelor 
sale. În ceea ce priveşte activitatea sexuală, bărbatul Rac este tipul care nu 
va avea nevoie, probabil niciodată, de afrodiziace.
Atitudinea faţă de cei din jur. Bărbatul Rac va considera, la modul cel 
mai firesc, că e absolut normal ca atât în prietenie, cât şi în relaţiile de 
dragoste, să existe simetrii şi reciprocitate. Constant în iubire, ca şi în 
prietenie, bărbatul Rac va şti, surprinzător, să păstreze totuşi distanţa, 
dincolo de ceea ce pare şi dincolo de ceea ce se vede. Şi, tot surprinzător 
este şi faptul că acest Rac cu chip de bărbat îşi cunoaşte, neaşteptat bine, 
interesele, în susţinerea acestora ajutându-l şi lipsa de obiectivitate pe 
care o manifestă, uneori chiar fără să clipească. Sentimentalismul său îl 
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va determina, nu o dată, să nu mai ţină cont de nici o logică. 
Totuşi, bărbatul Rac se va face remarcat, acasă şi în societate, prin simţ 
al datoriei, acţionând, în problemele majore ale vieţii sale, cu chibzuinţă. 
Blând şi conciliant în casă, el poate face mari sacrificii pentru ai săi. În 
schimb, el nu se va osteni prea mult pentru alţii, fiind chiar indiferent 
nu de puţine ori, şi considerând că, nu-i aşa, cu toţii trebuie să ne facem 
datoria şi nimic mai mult. 
Bărbatul Rac va fi foarte eficient în activităţi independente, adică acele 
activităţi în care el comandă şi tot el execută. Cu cei străini de familia şi 
de casa sa are, în mod obişnuit, relaţii bune, corecte, la baza cărora pune, 
însă, nu numai interesul economic sau de afaceri, ci şi un pic de senti-
ment.  Această fărâmă de sentiment îi va fi, nu o dată, de mare ajutor în 
relaţiile sale de afaceri. Totuşi, astrologii sunt de părere că orice colabo-
rare cu bărbatul Rac este, în cele din urmă, dificilă, firea sa complexă şi 
labilitatea emoţională jucându-i, nu o dată, feste. 
Fiind muncitor şi tenace, cu un comportament uneori imposibil, alteori 
adorabil şi strălucitor, complicatul şi dificilul Rac poate ajunge lider în 
domenii sociale deosebite sau fluide, cum ar fi politica, literatura, avoca-
tura, mass-media, afacerile. Este foarte indicat să conducă organizaţii în 
care sunt multe femei. Va avea succes garantat.
Virilitate. Pentru bărbatul Rac, dragostea fizică este doar un capitol 
din viaţa sa şi nimic mai mult, adică, altfel spus, ceva care nu se prea 
discută, ci, pur şi simplu, se execută. Bărbatul Rac nu va face aproape 
niciodată sacrificii pentru amorul fizic, deşi nu s-ar zice că nu militează 
pentru aşa ceva. Mai neplăcut este faptul că, în dragostea sa, acest nativ 
Rac  poate trece prea uşor de la o stare sufletească la alta - acum poate 
fi vesel, strălucitor şi expansiv, iar peste un minut poate fi morocănos şi 
insuportabil. 
Altfel, bărbatul Rac este un galant, un curtenitor fără pereche, pricepân-
du-se, totuşi,  să-şi mascheze stările proaste, indispoziţiile, frământările. 
Poate fi asemuit chiar şi cu un calculator uşor virusat, care din când în 
când se blochează sau lucrează greu, anevoie, de parcă cine mai ştie ce 
piedică sofisticată îl ţine în loc. Convins că femeile au întotdeauna drep-
tate în faţa bărbaţilor, nativul Rac va lua mereu, neobosit şi cu profundă 
credinţă în ceea ce susţine, apărarea acestora, fiind delicat cu ele nu nu-
mai atunci când face dragoste, ci ori de câte ori i se iveşte prilejul. Dacă 
în viaţă va avea momente de retragere, de demisie de la realitate, în dra-
goste va simţi o mare bucurie dacă el va fi cel care conduce. Bărbatul Rac 
este cunoscut ca o persoană care nu suportă cuvintele vulgare, mai ales 
când sunt rostite de femei. Idealistul nativ în Rac nu va putea concepe, 
în ruptul capului, că femeia de lângă el vorbeşte „mai buruienos” doar 
din pricina unor nevinovate  motive ce ţin doar de sublimul moment al 
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dragostei trupeşti. Nativul în Rac va avea momente când va detesta vehe-
ment vulgaritatea, considerând că momentele înălţătoare ale unirii fizice 
trebuie să se producă fără vorbe, deoarece atunci vorbesc simţurile. 
De felul său, însă, bărbatul Rac este cunoscut, în viaţa de zi cu zi, ca un 
democrat autentic în ceea ce priveşte plăcerile dragostei . Va face tot ceea 
ce-i stă în putinţă ca partenera sa să se simtă excelent, dar va fi şi obsedat 
de reciprocitatea care i se cuvine din partea acesteia. Odată cu înaintarea 
în vârstă, bărbatul Rac va ţine tot mult la acest lucru, devenind chiar co-
munist de-a binelea – de la fiecare după putinţă, fiecăruia după nevoi. 
Racul bărbat îşi va folosi mereu experienţa acumulată, făcând deseori 
apel, cu încântare,  la arhiva sa. Datorită acestor caracteristici, nativul 
Rac este agreat de femei, mai ales de cele de vârstă mijlocie, încă nostal-
gice după un strop de romantism, şi încă în căutarea unei iubiri perfecte, 
deşi, ca bărbat, Racul nu se poate compara nicidecum cu alţii mai forţoşi, 
precum Taurul, să zicem. Dar ce mai contează performanţa oarbă atunci 
când vorbele, decorul, mângâierile, şoaptele, florile, băutura bună, lenje-
ria fină, fac parte din decor?! 
Iată de ce nativul în Rac poate fi, la un moment dat, bărbatul visat. Din 
păcate, Rac fiind, nu se ştie niciodată cât va dura visul, o săptămână, o 
lună, un an, mai mult de un an sau poate că doar o seară. Dar, atât cât 
va fi, la superlativ va fi totul în cazul acestui bărbat, venit pe lume sub 
constelaţia Racului. Prin urmare, cine-i femeia care nu i se va dărui toată, 
chiar şi pentru o clipă de superlativ?! Fireşte, mare pişicher în aceste mo-
mente, bărbatul Rac va şti bine acest lucru,  şi va proceda în consecinţă, 
fiind, pentru câteva clipe, atât cât vrea el, desigur, un adevărat preot al 
fericirii. 

                    

                     



Zodia LEULUI
- LEO -

24 iulie – 23 august

Caseta cu bijuterii a LEULUI

1. Caracterul. Asemenea Berbecului, Leul este o zodie de foc, purtând 
cu el semnul fierbinte şi miraculos al Soarelui. Arzător în toate datele 
sale, Leul pare să fi acumulat toată căldura verii, funcţionând pentru cei 
din jurul său precum o adevărată pilă electrică. Atenţie, deci, Leul poate 
curenta grav inima partenerului, acesta rămânând, uneori pentru întrea-
ga-i viaţă, cu amintirea de neşters a măreţului şi inegalabilului Leu, mai 
popular spus rămânând cu inima friptă. Personaj îndeobşte vertical, nati-
vul în Leu se va intersecta decisiv cu marile idei şi principii de justiţie, de 
dreptate şi echitate socială, de adevăr. Leul se va constitui, totodată, într-o 
expresie superioară şi originală  a unor sentimente altfel obişnuite, banale 
pentru ceilalţi oameni, unele chiar tocite sau aparent căzute în desuet. 
Zodia Leului va exprima focul în formă fixă, asemănător unei flăcări tur-
nate în bronz. Acest “foc fix” este identificat de astrologi printr-o sintagmă 
originală -  focul cristalizat. 
2. Ziua norocoasă  - duminica. Putem concluziona, deci, că norocul Leu-
lui n-are odihnă nici chiar atunci când noroacele altora se odihnesc.
3. Cifre norocoase – 1 şi 4. Două cifre! Prin urmare, Leul se dovedeşte 
acaparator chiar şi în aritmetică. Unii astrologi sunt de părere că Leul ar 
putea avea noroc şi din partea numărului 11. Evident, noroc îi vor purta 
Leului nu numai numerele formate din aceste cifre, ci şi cele care se divid 
cu 1,  4 sau 11. Din numerologie se ştie că aceste numere ocrotesc spirite 
puternice, superioare, curajoase.
4. Pietrele norocoase. Toate pietrele despre care se spune că îl norocesc 
şi îl inspiră pe Leu sunt foarte frumoase. Este vorba despre diamant, ru-
bin şi safir galben. Desigur, aceste pietre nu sunt numai frumoase, ci şi 
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preţioase. 
Dintre metale, zodia Leului va avea în puterea sa metalul cel mai valoros 
şi mai rezistent de pe pământ – aurul.
5. Culoarea norocoasă. Norocul Leului este alimentat şi de nişte culori 
cu o tuşă imperială, acestea fiind galbenul intens, auriul, chihlimbariul. 
Toate aceste culori sunt prezente şi în viaţa celorlalţi oameni, dar nu 
oricând şi oricum, ci, cu precădere, în momente deosebite, nefiind, în 
mod obişnuit, culori de toată ziua, culori de purtat, ci de sărbătoare.
6. Floarea norocoasă. Numai flori una şi una se află de pază la norocul 
Leului: trandafiri roşii, crizanteme, orhidee. Fiecare dintre aceste flori, 
chiar şi trandafirul, se va remarca printr-o doză de exotism, ceea ce face 
ca misterul şi puterea lor să fie mai mari decât la florile obişnuite. De re-
marcat, aici, şi marea varietate a norocoaselor flori de orhidee. De pildă, 
pentru un cunoscător, jungla întreagă nu este altceva decât o pădure 
alcătuită din felurite orhidee. Ceea ce este cu totul adevărat.
7. Parfumul norocos. Asemenea mirosului florilor norocoase, şi parfu-
mul norocos, precum şi aroma norocoasă pentru Leu vor avea o notă 
de masivitate, de greutate chiar şi la respirat. Aromele care-l vor inspira 
pe Leu se găsesc în parfumul de mosc, dar şi în parfumurile de flori de 
portocal şi de trandafir. Se spune că parfumul care e norocos pentru Leu, 
va deveni norocos şi pentru cei aflaţi, pe moment, în preajma Leului. Alt-
fel spus, prin parfumul său norocos, Leul va aduce o şansă, temporar, 
e adevărat, nu numai sieşi, ci şi prietenilor, adică tuturor celor care au 
pentru el gânduri pozitive. 
8. Muzica norocoasă. Puterea Leului poate fi explicată, destul de uşor, 
chiar şi prin natura muzicii care-i poartă noroc. Întotdeauna, Leul se va 
destinde şi va visa inspirat ascultând fragmente muzicale vesele, plin de 
ritm şi de viaţă, senine, chiar glumeţe.
9. Calitatea umană preţuită. Leul va preţui mereu generozitatea. De ce 
să fii zgârcit? se va întreba el cu naivitate. A fi darnic, a fi mărinimos, 
a avea inimă largă i se pare un fapt firesc, neînţelegând cum pot fi unii 
atât de strânşi la pungă, chiar şi cu şapte noduri. A fi darnic, a fi milostiv  
înseamnă a fii bun, în viziunea Leului bunătatea fiind o plăcere personală 
pe care o va exersa, cu aviditate chiar, ori de câte ori va avea ocazia.
10. Calitate umană detestată. Un fapt este cât se poate de clar – Leului 
nu-i plac linguşitorii. Nativul în Leu va considera linguşeala drept un gest 
nedemn, imoral. Va dispreţui, bineînţeles, şi lauda de sine, dar linguşeala 
va rămâne, pentru el, de-a dreptul insuportabilă. Prin urmare, în mod 
obişnuit, nu va accepta să fie linguşit şi nu va linguşi nici el pe nimeni, 
niciodată. 
11. Ideal de viaţă. Se spune despre Leu că nu precupeţeşte nici un efort 
pentru a urca sus, cât mai sus pe scara societăţii. Leul va fi foarte fericit 
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dacă, vreodată, va ajunge în vârful piramidei sociale. Şi mai este de no-
tat că, niciodată, un nativ în Leu nu se va simţi apăsat de funcţia sa, de 
responsabilităţile sale.
12. Dorinţa secretă a Leului. Să trăiască aventuri memorabile, din care 
ar putea învăţa şi care ar putea interesa şi pe alţi oameni. I-ar plăcea să fie 
erou la rubrica „Întâmplări adevărate’. 
13. Verbul specific. Pentru Leu, viaţa pare simplă. Îţi va spune, cu toată 
seninătatea: Totul e să vrei! De-a lungul întregii sale existenţe, Leul se va 
înfrăţi cu verbul a vrea, a voi. Acest verb, specific Leului, arată că zodia 
este una a oamenilor luptători, convinşi profund că, dacă există voinţă, nu 
se poate să nu găseşti şi o cale. Da, pentru Lei, motorul acestei lumi este, 
fără îndoială, voinţa.
14. Zodii care se armonizează cu Leul. Gemenii şi Berbecul sunt zodiile 
care se asociază cel mai bine cu Leul. Nici nativul în Săgetător nu va avea 
ceva de obiectat în cazul unei sincronizări cu Leul. De menţionat faptul că, 
în aceste cazuri, este vorba, în primul şi-n primul rând, de relaţii sociale, 
de afaceri, de colaborare, de muncă şi nicidecum de relaţii sentimentale. 
Ecou spiritual îşi va găsi Leul şi în îndepărtata zodie a Vărsătorului, zodie 
care se remarcă, de asemenea, printr-un activism de excepţie la nivel de 
gândire, de idei, de concepte.
15. Zodii conflictuale cu Leul. Între Leu şi Taur nu va exista, aproape 
niciodată, o cale de înţelegere, chiar dacă, de nevoie, se vor suporta. În-
tre aceste zodii nu se vor stabili relaţii strânse, profunde, decât în cazuri 
de excepţie. În schimb, Balanţa şi Vărsătorul îl vor deconecta pe nativul 
în Leu, deşi între aceste două zodii şi Leu nu vor fi relaţii temeinice, de 
durată, decât foarte rar. 
16. Zodiile concubinajului şi ale căsătoriei Leului. Potrivit celor mai 
mulţi astrologi, bărbatul Leu se va însoţi, cu uşurinţă, cu o femeie Leu, 
eventual cu o femeie Geamăn sau Berbec. Astrologii afirmă că, în cazul 
relaţiilor dintre Leu şi Berbec, se va crea şi o bună comunicare spirituală 
între parteneri.  Pentru concubinaj sau căsnicie, Leul va avea o mare li-
bertate de a alege, nativii din aproape toate zodiile, bineînţeles cu excepţia 
Taurului, supunându-i-se necondiţionat.
17. Trăsăturile personalităţii Leului. Ca fire, femeia Leu nu se va 
asemăna decât în mică măsură cu bărbatul Leu. Bărbatul Leu îşi va mani-
festa plenar măreţia firii sale, în timp ce femeia Leu se va comporta în aşa 
fel încât din această măreţie nu va rămâne mai nimic, poate doar nişte 
probleme, poate nişte semne de întrebare, ce vor putea nedumeri, cel 
mult. 
Leul va fi lider în domeniul său - atât bărbatul, cât şi femeia - numai că 
femeia Leu, ajunsă şef, va crea tensiuni şi neplăceri. 
Purtând cu el lumina Soarelui, Leul este o alcătuire plină de vitalitate. 
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Iubeşte viaţa şi va face tot ce-i stă în putinţă pentru a şi-o trăi din plin. 
Leul este zodia puterii, a capacităţii de a conduce, a omului ales şi cu 
farmec personal. În întreg zodiacul, potenţialul energetic al Leului este 
fără egal, în firea şi fiinţa Leului identificându-se puterea uriaşă a Soarelui.
18. Călăuză astrală. Leul este pilotat în viaţa sa de cea mai puternică stea 
din preajma noastră - Soarele, stăpânul luminii şi al vieţii. Iată câteva 
calităţi determinate de acest mare călăuzitor: cinste, dreptate, modestie, 
dreaptă putere de judecare, iubitor de adevăr, spirit de consilier, căutător 
de glorie, celebru, deşteptăciune, dorinţă de cunoaştere, echilibru, nobleţe 
sufletească.
19. Simbol astrologic – Leul auriu - semn masculin, demn şi măreţ. 
Acest simbol va avea cu el, chiar şi în cele mai banale situaţii, reflexul, 
unda, vibraţia majestăţii. 
20. Guvernare asupra corpului omenesc. O zodie atât de strălucitoare, 
aşa cum este cea a Leului, va avea în stăpânire, în mod firesc, inima – cen-
trul vieţii omeneşti şi, după cum se spune în vorbirea curentă,  şi al sen-
timentelor. De asemenea, zodia Leului va avea sub controlul său coloana 
vertebrală, spatele şi coastele.
Nativul în Leu va putea fi atins de boală nu numai la nivelul sistemului car-
diovascular, ci şi la nivelul sistemului respirator. Prin urmare, nativul în 
Leu va trebui să ducă o viaţă echilibrată, să-şi programeze bine acţiunile, 
să evite surmenajul. Datorită marii sale energii, Leul are tendinţa să e-
xagereze în orice activitate, crezând că este inepuizabil, ceea ce îl va face 
vulnerabil, mai ales în cazul bolilor de inimă.
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Leul (Leo), constelaţie zodiacală 
numită popular şi Calul, se găseşte în emisfera boreală. Ea cuprinde circa 
25 de stele vizibile, dintre care cea mai strălucitoare este denumită Regu-
lus. În apropiere, orientată spre Ursa Mare, se află constelaţia Leul Mic 
(Leo Minor), care nu are însă vreo importanţă zodiacală. 
22. Zonele sensibile în dragoste. Leul nu dovedeşte prea multă sensi-
bilitate la nivelul epidermei. Doar spatele este zona care-l poate înflăcăra, 
care l-ar putea face să intre în jocul dragostei.

Trăsăturile generale ale nativului în LEU

Cei călăuziţi de însuşi zeul Soare erau consideraţi, în vechime, ca fiind 
oamenii cu cele mai multe calităţi. Prin tradiţie, zodia Leului este socotită 
cea mai bună dintre zodii. Deasupra ei va sta Soarele, adică regele vieţii 
pe pământ. 
Femeia Leu va fi, dincolo de defectele ei, o regină a feminităţii, iar 
bărbatul Leu un monument al virilităţii în toate datele sale naturale. As-
trologii afirmă că Leul este împodobit cu o serie întreagă de calităţi dintre 
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cele mai frumoase: cinste, demnitate, omenie, sinceritate, sensibilitate, 
toleranţă, inteligenţă, înţelepciune, frumuseţe, uneori având şi câte un 
talent artistic.  Mai mult decât atât, nativul în zodia Leului va afişa şi un 
aer de infailibilitate, de suficienţă bine argumentată, de încredere maximă 
în propria persoană. Desigur, e greu de crezut - şi viaţa demonstrează din 
plin acest lucru – Leul nu este un om perfect şi nu se comportă nicidecum 
ca un om perfect. Trăind în societate, el se va molipsi, atât de cele bune, 
cât şi de cele rele, şi va trebui, ca orice om, să le ţină piept. Nativul în Leu 
(mai ales bărbatul) va avea mare succes ca şef, inspirând celor din subor-
dine siguranţă şi încrederea că se află pe drumul cel bun. 
Foarte autoritar, Leul nu va accepta cu prea mare uşurinţă să fie contrazis. 
Cei din jurul său ştiu acest lucru şi îl lasă, adesea, în apele sale. Datorită 
personalităţii sale puternice, Leul dă impresia, mai cu seamă în societate, 
că ocupă loc mult, că mereu ceilalţi trebuie să-i facă lui loc, că trebuie să 
i se dea în mod special spaţiu de viaţă şi de lumină şi, pe deasupra, să i se 
acorde şi atenţie. 
Nativul în Leu nu va iubi inactivitatea, moartea spiritului sau atitudinea 
umilă. Mereu, el se va purta ca un om puternic şi chiar va dovedi că este 
puternic. În preajma lui este aproape imposibil să fii deprimat, să nu fii 
optimist, să nu visezi, în rând cu el, la cine ştie ce minune din lumea asta. 
Se spune că nativul Leu va căuta cu insistenţă bucuriile vieţii, iar atunci 
când le va afla, va trăi intens, cu toată fiinţa sa. Mort după putere, dornic 
să dea ordine, iar alţii să i se supună, Leul are toate calităţile pentru a fi  
conducător de oameni. Nimic nu-l va convinge pe el că locul său nu este 
în fruntea celorlalţi. Din păcate, mult prea entuziasmat şi greu de strunit, 
Leul va greşi nu o dată. Deşi cu aptitudini de conducător, Leul se va dove-
di în unele cazuri un administrator mediocru, salvându-l de la eşec doar 
capacitatea sa de convingere, farmecul personal, relaţiile, insistenţa şi, de 
ce nu, cutezanţa. 
Regele Leu va fi curajos şi va juca, nu o dată, totul pe o carte. 
Spirit mobilizator, Leul va obţine succese în locuri unde lucrează oa-
meni mulţi, aceştia urmându-l,  mai totdeauna, fără a-i cere prea multe 
explicaţii, spre mirarea unor observatori. 
Exigent cu sine, Leul refuză eşecurile, dar nu-i plac nici situaţiile dulci-
amărui, el fiind duşmanul jumătăţilor de măsură şi al lui “Merge şi-aşa!”. 
Dintre toţi Leii, o fire ceva mai slabă va avea cel născut în prima decadă a 
intervalului zodiacal, puterea psihică, mentală crescând, însă, pe măsură 
ce zodia se maturizează. 
Astrologii afirmă că putem întâlni şi Lei puternici în sens negativ, adică 
persoane care pot întruni în personalitatea lor calităţi negative puternice, 
aşa cum cei mai mulţi dintre Lei poartă în fibra fiinţei lor, în mod obişnuit, 
calităţi pozitive accentuate, bine conturate, strălucitoare. Prin urmare, 
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Leul poate fi corect, frumos şi deştept, dar  pot fi întâlnite şi persoane 
native în această zodie care au un comportament egoist, fiind petrecăreţe, 
intolerante, risipitoare, asociale. În legătură cu această constatare putem 
spune că, din fericire, datorită firii deschise a Leului, a capacităţii sale de 
a se adapta şi de a-şi asuma felurite situaţii, fie ele şi foarte complicate, 
acest nativ va fi întâlnit îndeobşte în formula pozitivă, Leul cel negativ 
fiind întâlnit mai rar. 
Leul poate avea şi un comportament tumultuos, plăcându-i să trăiască la 
tensiune înaltă şi cât mai variat. 
Femeile Leu poartă cu ele o feminitate luminoasă, bine conturată, în timp 
ce bărbaţii Leu pot demonstra că ţin bine în mână frâiele vieţii, com-
portându-se precum un uliu deasupra terenului său de vânătoare. Leul 
îşi va păzi cu străşnicie domeniul şi, ca urmare, va fi mereu foarte dificil 
de trecut prin curtea sa, prin perimetrul său, şi mai ales de rămas acolo. 
Nativul în Leu poate fi un om de mână forte, dar cu o uşoară coloratură 
sentimentală, fapt ce-l face greu de combătut şi, la nevoie, de demascat. 
Capacitatea de seducţie a nativului în Leu este impresionantă, fiind ajutat, 
fără îndoială, şi de un deosebit simţ al dramaticului, pe care îl stăpâneşte 
ca de când lumea şi pământul. Se spune despre Leu că este afectuos în 
dragoste, această zodie guvernând inima şi afectele. Dacă i se oferă dra-
goste, de obicei Leul răspunde cu dragoste, apreciind atenţia sentimentală 
ce i se acordă. Va avea mulţi prieteni, iar capacitatea sa speculativă, spre 
filosofie mai ales, îl va face să crească în ochii celor din jur. Iute la mânie, 
nativul în Leu se va replia repede, totuşi, şi, de obicei, va regreta profund  
ieşirea nervoasă pe care a avut-o. 
De reţinut: inima nativului în Leu nu e greu de deschis, dar pentru asta 
e nevoie de o cheie de aur, cheia regală a dragostei adevărate. Se zice că 
dragostea leonină ar putea aminti, fără prea mare efort, ci numai din 
curgerea lină a vieţii, a jocului şi a întâmplării, de cele mai frumoase 
poveşti de iubire ale lumii.

Femeia LEU

Comportare – în casă şi afară. Plină de distincţie, de multe ori graţioasă, 
cu nespus farmec, femeia Leu  va avea însă prea puţin din personalitatea 
şi chiar din comportamentul bărbatului Leu Regal, dar va fi, totuşi, dinco-
lo de ceea ce se zice, pe undeva pe-aproape, semnul zodiacal spunându-şi, 
totuşi, cuvântul dincolo de meandrele de o clipă sau chiar de o zi ale vieţii 
cotidiene. 
În casa ei, în familia ei, femeia Leu îşi va iubi bărbatul şi va avea orgoliul 
să-l manevreze aşa cum pofteşte ea. Dacă bărbatul va avea un semn zo-
diacal ceva mai inert, putem fi siguri că va reuşi sută la sută şi, în aceste 
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condiţii, ea va fi cea care îşi va conduce familia, de obicei cu pricepere şi 
fermitate. Puţini sunt bărbaţii care să aibă ce-i reproşa unei femei Leu, 
şi care să nu se simtă împliniţi cu ea, cu o condiţie însă – s-o lase să-
şi pună în aplicare iniţiativele şi proiectele, chiar şi atunci când unele 
par năstruşnice la prima vedere. Această situaţie nu poate duce decât la 
binele familiei, femeia Leoaică reuşind să-şi ridice casa şi familia nu nu-
mai la confort şi prosperitate, ci şi un nivel de armonie rar întâlnit. Este 
ambiţia ei, pentru care va face un şir întreg de sacrificii, cu nenumărate 
urcări şi căderi. Cu toate acestea, femeia Leu nu va fi aspră în casă, şi nici 
cicălitoare, nici cu bărbatul ei, şi mai puţin cu cei mici, pe care-i va adora, 
şi pentru viitorul cărora se va pune întotdeauna chezaş. 
În activitatea de educaţie, femeia nativă în Leu va dovedi multă pasiune 
şi un tact deosebit, tratându-şi  copii, mai ales după ce aceştia prind la 
minte, ca pe nişte prieteni foarte apropiaţi. Orgolioasă chiar şi în casa ei, 
femeia Leu va şti să-şi înfrâneze pornirile egoiste, dovedindu-se o mamă 
devotată şi o soţie iubitoare. Îi place să fie tratată şi să-şi trateze soţul la 
modul colegial, relaţia de dragoste dintre ei fiind ceva de la sine înţeles, de 
care nu trebuie să se facă prea mare caz, pornind de la ideea că nici nu-i 
nevoie, totul este în regulă. Din acest motiv, pentru soţia sau concubina 
Leu poate fi mai important, câteodată, un buchet de flori sau un trandafir, 
decât o invocare a unei partide de dragoste sau chiar o partidă de dragoste. 
Generoasă, femeia  Leu nu va spune prea des, sau poate că niciodată, că o 
doare capul atunci când bărbatul ei o va solicita pentru dragoste. O clipă 
de plăcere în plus nu trebuie pierdută, că e păcat, va explica ea, nu fără 
o doză de umor. Desigur, o floare, un cadou chiar mărunt, o atenţie din 
partea bărbatului ei o vor face să se simtă ca la începuturi.
Femeia Leu este recunoscută ca o femeie fidelă şi, din acest motiv, va fi 
foarte nemulţumită când i se va cere să dea socoteală în ceea ce priveşte 
comportamentul şi călătoriile ei cotidiene. 
Dincolo de uşa casei ei, în societate, femeia Leu va dori să aibă, fără 
excepţie, o ţinută ireproşabilă, să fie admirată şi să se afle în centrul 
atenţiei, mai ales dacă sunt bărbaţi pe-aproape. În mod sigur îi place să 
fie curtată şi nu se va sătura niciodată de acest lucru, considerând că i se 
cuvine, mereu şi mereu, recunoaşterea statutului ei de femeie.
Suflet şi pasiune. Aflată în puterea Soarelui de vară, femeia nativă în Leu 
clocoteşte în inima ei, dar, paradoxal, nu poate dărui iubirea cu prea mare 
uşurinţă. La acest capitol poate avea lipsuri, ceea ce nu înseamnă că nu va 
fi ca un magnet pentru bărbaţi. De altfel, de multe ori femeia Leu nici nu 
se prea implică sentimental în legăturile ei de dragoste, preocuparea-i de 
căpetenie fiind interesul pentru propria persoană. Să fie femeia Leu lipsită 
de suflet, de pasiune în iubire? Nu putem crede nicidecum aşa ceva, deoa-
rece, în unanimitate, astrologii o consideră pe femeia Leu drept Regina 
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Iubirii. Pornind de la acest fapt, se poate spune că e posibil ca femeia Leu 
să aibă o anume forţă hipnotică, altfel nu s-ar explica succesele ei cu totul 
deosebite în ceea ce priveşte bărbaţii. Sufletul ei este bine temperat şi bine 
calculat, dar, din păcate, puţini bărbaţi îşi vor da seama de aşa ceva. Ei vor 
crede că femeia din faţa lor nu mai are răbdare să le împărtăşească iubi-
rea, ceea ce, în multe de cazuri, nu se dovedeşte a fi decât nişte deziluzii, 
uneori cât se poate de amare. 
Femeia Leu nu va arde pentru şi în dragostea ei decât în momente spe-
ciale, însă va şti, la modul obişnuit, să pună mult suflet în tot ceea ce face. 
De regulă, pasiunea Leoaicei va fi atât de bine exprimată, încât ai putea 
jura că-i izvorăşte tocmai din adâncul inimii.
Farmec şi sexualitate. Se face mult caz, şi uneori poate pe bună dreptate, 
de egoismul femeii Leu. De asemenea, se invocă, cu titlu de laudă, simţul 
dramatic al femeii Leu, precum şi lipsa ei de rezonabilitate (să-i zicem 
milă) faţă de bărbaţi. Adevărul este că femeia Leu este făcută, este dăruită 
de natură să aibă vino-ncoa şi să atragă bărbaţii, aşa cum o floare puter-
nic meliferă atrage albinele, indiferent de vreme şi de pericole. La urma-
urmei, femeia Leu va considera că, în ceea ce priveşte bărbaţii, aceştia 
vor trebui să-şi cucerească fericirea şi să şi-o şi merite. Aşa este în natură 
şi aşa este mersul lumii, consideră ea, Leoaica. Deşi fermecătoare prin 
personalitatea şi hainele ei, prin modul cum se prezintă, cum se poartă 
şi cum vorbeşte, femeia Leu  va părea, uneori, multora dintre bărbaţi, 
inaccesibilă, şi e posibil ca, din pricina acestui statut nemeritat, să rămână 
singură, aşa cum se mai întâmplă şi cu câte o fată foarte frumoasă, despre 
care toţi băieţii cred că este “ocupată”, în realitate ea fiind solo, adică toc-
mai victimă nevinovată a  unei asemenea concepţii. 
Femeia Leu se va purta în aşa fel cu bărbaţii încât, adesea, va crea în 
rândul acestora o puternică şi ciudată impresie, cum că le este, totodată, 
aproape şi departe, accesibilă şi inaccesibilă. Totul este, de fapt, un joc 
asemenea unui chin frumos, pe care unii îndrăgostiţi şi-l doresc şi în 
timpul căruia se simt fericiţi. Tânără fiind, femeia nativă Leu va putea 
avea, uneori, ciudate sentimente de dragoste autentică pentru bărbaţi 
mai în vârstă decât ea. Psihologii afirmă despre acest comportament că 
nu este altceva decât o certă urmare a dorinţei femeii Leu de a-şi vedea 
recunoscută  (confirmată) feminitatea. 
În toate datele ei, femeia Leu, Leoaica, se poartă ca o cuceritoare şi este, în 
sensul adevărat al cuvântului, o cuceritoare. Şi nu orice fel de cuceritoare 
de inimi de bărbaţi, ci una de foarte bună calitate, având stil şi clasă..
Atitudinea faţă de cei din jur. Se afirmă, în foarte multe zodiace, că fe-
meia Leu se va îmbrăca întotdeauna, cu mare plăcere, în roşu. Este o cu-
loare puternică, de care, probabil, aceasta se simte ocrotită în felul ei, şi în 
preajma căreia are senzaţia unui plus de putere şi de siguranţă. 
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Leoaica va dori să ştie totul despre mediul în care se mişcă, în această 
dorinţă a ei de informaţie aflându-se, zic astrologii, nişte calcule reci şi 
necruţătoare, menite s-o propulseze şi s-o facă să beneficieze, cât mai 
mult, de credulitatea bărbaţilor. Se zice că dacă femeia Leu îşi va scoate 
în faţă bărbatul, tot din calcul o va face, fiind vorba, de fapt, de propria ei 
ascensiune pe scara socială. 
Pornind de la aceste observaţii, se poate spune că femeia Leu va fi, de fapt, 
fusta cea mai potrivită pentru un bărbat fără scrupule, dornic să se caţere 
cât mai sus în societate. A ajunge departe prin protecţie de fuste, este o 
cale binecunoscută în toate societăţile omeneşti. Dincolo de toate acestea 
însă, femeia Leu iubeşte bărbatul, în felul ei specific, desigur, făcând un 
amestec straniu de dragoste şi interese. Situaţie în care, totuşi, este greu 
de spus cât reprezintă dragoste şi cât interes, cât comerţ. Cert este faptul 
că femeia Leu amestecă aceste ingrediente şi le dozează, le dozează cu 
atâta pricepere, şi chiar şi cu artă, încât se va face iubită şi admirată fără 
să se agite prea mult, sau să dea prea mult în schimb. Situaţia se repetă şi 
în planul relaţiilor de la serviciu sau de afaceri, unde Leoaica va şti să-şi 
piloteze interesele şi dragostea cu mare distincţie şi detaşare.
Feminitate. Ca şi în viaţa de zi cu zi, şi în dragostea fizică, femeii Leu îi va 
plăcea să aibă iniţiativa, să conducă, să domine. Cei pricepuţi în zodiace 
afirmă că, în faţa Leoaicei, bărbaţii pierd fără drept de apel, atât în cazul în 
care dau curs avansurilor ei, cât şi atunci când o vor refuza. După cum s-a 
spus, singurul bărbat care va rezista afectiv şi fizic unei asemenea femei 
este bărbatul Leu. Dintru început, bărbaţii din celelalte semne zodiacale 
pot să se împace cu gândul că sunt, pur şi simplu, perdanţi în faţa femeii 
Leu. Gurile rele din domeniul zodiacelor şi ale investigării eternului femi-
nin susţin, printre altele, că femeia Leu nici n-ar fi chiar atât de feminină, 
pe cât se spune, că ar avea, cumva, un spirit cazon şi mult prea comercial, 
că, la o adică, poate fi pusă la îndoială chiar şi patima ei atunci când ci-
neva îi cade cu tronc. Bârfe, desigur! 
Cert este, însă, faptul că femeia Leu va vrea să ia, întotdeauna, partea… 
leului,  acest comportament deranjând, se pare, destul de multă lume. 
Etalarea farmecelor, amenajarea ambianţei (pentru a fi cât mai plăcută), 
le va face, se afirmă, numai în propriul ei interes, Leoaica fiind femeie nu 
pentru partenerul ei, ci numai şi numai pentru ea şi pentru orgoliul ei 
nemăsurat. Instinctuală, femeia Leu va da frâu liber pornirilor şi fante-
ziilor ei în dragoste şi va deveni, în asemenea momente, o parteneră de 
neuitat. 
După cum se poate constata, acest gen de femeie este greu de suportat de 
un bărbat ceva mai sensibil şi ceva mai atent la ce se petrece în jurul său, 
şi mai ales atent la comportamentul partenerei sale. 
Femeia Leu este, într-un fel, asemenea soarelui torid de amiază de au-
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gust, moment în care vara ajunge la faza când se întrece pe sine şi, după 
săptămâni de arşiţă, totul este încins. 
Mult prea dificilă, dar şi mult prea complicată în comportarea ei la nivel 
de relaţie bărbat-femeie, nativa în constelaţia Leului îi va surprinde, în 
mod decisiv, pe toţi cei care o iubesc sau n-o iubesc, pe cei care o admiră 
sau n-o admiră, pe cei care o înţeleg sau n-o înţeleg, cucerind bărbatul cu 
o uşurinţă şi o naturaleţe de la zei primite. 
Întotdeauna, lângă o femeie Leu, bărbatul adevărat se va simţi foarte 
bine, cuplul cu o femeie Leu fiind un ideal de atins pentru mulţi bărbaţi 
pricepuţi în ceea ce priveşte viaţa lumii. Aici ar putea fi şi o explicaţie: 
dincolo de egoismul, de trufia, de calculele ei, femeia Leu iubeşte profund 
bărbatul, considerându-l raţiunea ei de a fi pe această lume.

Bărbatul LEU

Comportare – în casă şi afară. Asumându-şi rolul de şef de clan, iar când 
nu are asemenea rol şi-l caută sau chiar şi-l inventează, bărbatul Leu va 
dori să fie şi înţeleptul casei, un guru din cuvântul căruia nu trebuie să 
iasă nimeni – nevastă, copii, părinţi, socri şi cine-o mai fi prin casă. Fiind 
un om cu o mare adaptabilitate afectivă, bărbatul Leu îşi va putea intra 
foarte uşor în rolul de şef nu numai acasă, ci şi la serviciu, fiind capabil 
să pună în mişcare chiar şi mulţimi de oameni, mulţimi, deci, şi nu doar 
obişnuitul grup de 10 – 15 membri ai unui birou sau atelier. 
Bun strateg, bărbatul Leu va şti să-şi creeze situaţii care să-l avantajeze, iar 
în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor curente din casa şi gospodăria 
sa, se va pricepe să treacă chiar şi prin cele mai grele momente, el având, 
mai mereu la îndemână, pentru rezolvarea situaţiei, nu o soluţie, ci mai 
multe, şi toate originale (e adevărat, unele de-a dreptul riscante). 
Bărbatului Leu îi place lupta şi, tocmai din acest motiv, de cele mai multe 
ori, el va fi cel care va câştiga. Atunci când pierde, va şti să piardă, deşi 
înfrângerea îl va ronţăi amarnic pe dinăuntru. 
Bărbatul Leu este un mare iubitor de natură şi nu va fi nicidecum ceva 
surprinzător pentru cei din preajma sa atunci când va iniţia un adevărat 
cult pentru stăpânul său, Soarele. Va admira lumina zilei şi, dacă ar fi 
după el, şi-ar face o casă de sticlă, în care el să fie un fel de şeic - un tată 
ocrotitor şi aspru în aparenţă, un soţ valabil, sobru şi preocupat intens de 
mersul gospodăriei, dar nu la nivel de amănunt, ci în liniile cele mari, care 
definesc stilul de viaţă al unei familii. Evident, va impune familiei sale sti-
lul său de viaţă şi concepţiile sale despre muncă şi viaţă. Se spune despre 
bărbatul Leu că va avea şi momentele sale de egoism, de exclusivitate, 
chiar şi în propria familie. E greu de crezut aşa ceva, dar se pare că aşa 
este el, bărbatul Leu, cu toate clipele sale de singurătate şi de interogare a 
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propriului sine.
Suflet şi pasiune. Având talent de actor, bărbatul Leu va profita de 
această calitate şi va obţine un frumos profit, nu numai în viaţa socială şi 
economică, ci şi în dragoste, mai ales în dragoste. Leul bărbat poate fi un 
risipitor, dar nu neapărat de bani, ci şi de sentimente, de idei. Fiind foarte 
generos, bărbatul nativ Leu este ascultat şi admirat nu numai de femei, ci 
şi de bărbaţi. În dărnicia sa, bărbatul Leu nu se va “calici” la o agapă cu 
prietenii, ci se va comporta ca un şef, cu un avut, ca un stăpân. Cu inima 
largă va fi şi cu femeile şi, de aceea, se va putea spune despre el, fără teamă 
de a greşi, că are un sufle mult şi mare. Multe femei nu vor îndrăzni să 
se apropie de el, părându-le inaccesibil, dar, pe ascuns, vor nutri pentru 
bărbatul  Leu sentimente adesea fierbinţi. Bărbatul Leu se crede om de 
cuvânt, om de onoare, şi, din acest motiv, i se pare firesc să-şi dedice toată 
pasiunea sa femeii căreia i-a jurat credinţă. 
Greu de înţeles în toate datele sale contradictorii (egoism – generozitate, 
de exemplu), bărbatul Leu va trebui acceptat, cel puţin la începuturile 
legăturii sentimentale, aşa cum este, cunoaşterea sa mai detaliată urmând 
a se face mai târziu. 
Bărbatul Leu are, de-a lungul existenţei sale, nenumărate momente când 
este foarte puternic printre oameni, asemenea Soarelui în universul nos-
tru. Şi, totuşi, abia când e la maximum de strălucire, sau la minimum de 
putere, nativul Leu poate fi cunoscut cu adevărat şi, numai în asemenea 
situaţii limită, se va putea reconstitui, se va putea contura (şi identifica), 
întocmai ca dintr-un puzzle, personalitatea sa. 
Farmec şi sexualitate. Mai mereu îndrăgostit, mai ales de propria 
parteneră sau soţie, bărbatul Leu surprinde prin dorinţa sa de dragoste, 
de sex. Este o dorinţă aproape continuă, Leul bărbat comportându-se ca şi 
cum mai mereu s-ar afla sub efectul afrodiziacelor. Datorită expansivităţii 
sale, bărbatul Leu nu va rămâne aproape niciodată necăsătorit, de multe 
ori căsătorindu-se sau trăind în concubinaj de foarte tânăr. Tip în general 
sportiv şi iubitor de sport, Leul bărbat se va comporta şi în dragoste ase-
menea unui sportiv, fiind un veritabil alergător de cursă lungă. El se va 
pregăti pentru dragoste, deşi va avea o firească teamă, caracteristică mul-
tor bărbaţi, că nu va reuşi, că nu va fi la înălţimea aşteptărilor. Şi, surpriză, 
nu e vorba despre aşteptările partenerei, ci despre cele ale lui, în primul 
rând, despre ambiţiile lui masculine. 
Bărbatul Leu este un perfecţionist în dragostea sa. Sunt destui astrologi 
care susţin că bărbatul Leu este chiar un adevărat vrăjitor în dragoste, 
având atâta farmec personal încât niciodată femeia nu va obosi să trăiască 
cu el, deşi va avea parte de multe, mari sau mărunte, momente dificile. 
Bărbatul Leu va reuşi să frângă multe inimi de femeie, inimi pe care, însă, 
nu le va aduna niciodată să facă din ele un rug al iubirilor neîmplinite. 
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Bărbatul Leu va purta cu el, de-a lungul vieţii, doar regretele că nu şi-a 
făcut datoria, adică nu a răspuns cum se cuvine tuturor îndrăgostitelor, 
tuturor femeilor care i-au vrut iubirea. Şi nici că s-ar fi putut altfel, deoa-
rece el şi-a dat cuvântul altcuiva şi e, după cum se ştie, om de cuvânt. Mai 
mult decât atât, chiar îşi va reproşa, chiar îşi va imputa aceste neîmpliniri, 
fiind convins, cu umor, desigur, că va veni peste el o pedeapsă a Domnu-
lui. Dar, din păcate, în cazul lui nu se poate altfel. De unde se vede, încă o 
dată, că bărbatul Leu este un mare iubitor de femei, un mare preţuitor şi 
preţăluitor. E cât se poate de clar că se pricepe la femei ca nimeni altul din 
tot zodiacul, şi este în stare să se împace, să se armonizeze şi să lege plug 
bun, cum se zice, cu orice femeie din cercul celor 12  zodii. 
Nimic din ceea ce e femeiesc nu-i va fi străin acestui bărbat beat de dra-
goste, când vrei şi când nu vrei, deşi l-ai putea crede un monument de 
sobrietate şi egoism.
Atitudinea faţă de cei din jur. Se zice că bărbatului Leu îi place să fie 
escortat de femei. Aşa cum femeia Rac, de pildă, va agrea compania 
bărbaţilor, aşa şi bărbatul Leu se va simţi minunat dacă la dreapta sau la 
stânga sa (nu se supără dacă e ocupat şi-ntr-o parte şi în cealaltă) va exista 
o femeie, pe post de cel mai scump breloc al lui. Prin urmare, bărbatul Leu 
va agrea nespus femeia, în primul rând pentru că-i femeie, a vieţii cheie, 
cum, cu adevăr, spune bătrânul cântec. În acest context social, de scenă 
deschisă, sexul e pe locul doi, se înţelege. Prin urmare, nu este neapărată 
nevoie să credem că bărbatul Leu se află în relaţii sexuale cu femeile care 
bântuie prin jurul său atunci când el se află, strălucitor, solar, în societate. 
Bărbatul Leu poate trata femeile şi ca pe nişte podoabe ale lui, şi nimic 
mai mult, ca un decor minunat pentru viaţa lui printre ceilalţi oameni. 
Viaţa, dragostea, banii pot fi pentru bărbatul Leu, nu o dată, mereu la 
îndemână, ca o cană de apă sau ca un măr pe noptieră. Adică el nu va 
preţui îndestul aşa ceva, jucându-şi, la o adică, cu deplină seninătate, şi 
fără prea mari întortocheri, chiar şi propria-i existenţă. Bărbatul Leu este 
un personaj dispus mai mereu să rişte, onorând prietenia şi sacrificându-
se pentru familie şi prieteni. Îi va plăcea să fie sincer şi va face mare caz de 
această calitate a lui, preţuită, de altfel, şi de cei din juru-i. 
Bărbatul Leu pare uneori fragil şi vulnerabil în relaţiile cu ceilalţi, mai ales 
atunci când aceştia îi adresează  cuvinte plăcute despre persoana sa. Este, 
aici, încă un paradox al Marelui Leu Regal. Nimeni nu s-ar fi aşteptat ca 
tocmai unul ca el -  care detestă mult de tot acest tip de comportament - 
să fie vulnerabil în faţa linguşelii, a periuţei, a adulaţiei. Totuşi, astrologii 
sunt de părere că nativul în Leu va trece cu bine, aproape întotdeauna, 
peste asemenea momente. Cât despre egoismul său, unii specialişti în oa-
meni şi zodii spun că este vorba doar despre un orgoliu, despre un com-
portament mai degrabă acceptabil, specific personalităţilor puternice.
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Virilitate. Când inima sa nu este ocupată, bărbatul nativ în Leu se va 
comporta în mod egal cu toate femeile din preajmă. Atitudinea sa va fi, 
deşi nu face prea mari eforturi, la un înalt nivel, fără reproş şi fără de 
prihană, s-ar putea spune. De fapt, acest moment de perfectă neutralitate 
este, fără îndoială, cel mai frumos crâmpei din relaţia bărbatului Leu cu 
femeile. În schimb, atunci când bărbatul Leu se va îndrăgosti de o femeie, 
atunci când va fi acceptat de acea femeie, el o va pune pe un piedestal, pe 
un soclu, o va preamări, uitând cu nonşalanţă de restul lumii feminine. 
Şi, cu mintea înaripată, îşi va imagina multe despre noua sa dragoste şi 
va dori, va pofti fără oprelişte. În general, bărbatul Leu va iubi femeia în 
modul cel mai clasic cu putinţă, dragostea lui fiind plăcută acesteia, poate 
şi datorită faptului că asemenea bărbat puternic va şti să împacheteze 
totul foarte frumos, pricepându-se la vorbe, la mângâieri, la câte şi mai 
câte care, desigur, vor rămâne de neuitat pentru amândoi. Uneori-ade-
seori femeia va fi o jucărie în dragostea fizică a Leului, acestuia plăcându-i 
să facă din ea o păpuşă. Dar ce fel de păpuşă, numai un Leu îndrăgostit 
ar putea spune! 
Bărbatul Leu se va purta, tot timpul, cel puţin în viaţa sa sexuală, ca un 
învingător. Faptul acesta îl va ajuta foarte mult în dorinţa sa de a obţine 
performanţă şi în acest domeniu. Având apetit sexual şi fiind şi un 
adevărat maratonist în ceea ce priveşte amorul practic, bărbatul Leu se va 
dovedi Rege chiar şi în cea mai intimă relaţie a sa. Şi nu orice fel de rege, 
ci unul luptător, căruia i se cuvine, conform propriei păreri, totul. Culmea 
este că femeia aflată cu el va înţelege, sau cel puţin va intui acest lucru, şi 
va proceda în consecinţă, dăruindu-se toată, fără urmă de regret. Puterea 
de convingere a bărbatului Leu o va copleşi, desigur. Prin urmare, nu de-
geaba, de ani şi ani, umblă o anumită vorbă prin lume. Potrivit acestei 
spuse străvechi,  o femeie care a făcut  dragoste cu un bărbat Leu, chiar şi 
o singură dată, va rămâne înamorată de el pe toată viaţa, fără putinţă de 
a-l considera un “fapt divers” sau de a-l uita vreodată.  
 

                     



Zodia  Fecioarei
- VIRGO -

24 august – 23 septembrie

Caseta cu bijuterii a  FECIOAREI

1. Caracterul. Fecioara este un semn zodiacal care va imprima soliditate 
de caracter, asemănându-se, nu de puţine ori, cu Taurul. Odată cu sem-
nul  Fecioarei, în hora zodiacală se instituie un fel de simetrie. Astfel, va 
fi lesne de observat faptul că unii oameni, deşi aflaţi la mare distanţă din 
punct de vedere al constelaţiilor care-i guvernează, ajung să se asemene în 
numeroase chestiuni pe care ei nici măcar nu le bănuiesc, dar care îi vor 
ajuta să colaboreze şi să convieţuiască în complicata societate omenească. 
Având măreţia secretă a pământului, nativul în Fecioară va împrumuta 
câte ceva din misterele unui ţinut enigmatic şi ciudat, niciodată îndeajuns 
de bine conturat, niciodată îndeajuns de bine cunoscut. Surprinzător de 
mobil aproape  întotdeauna, semnul de pământ al Fecioarei sugerează, 
printre altele, şi faptul că nativul acestei zodii va fi condus, nu o dată la 
viaţa lui, de altcineva, şi se va circumscrie, astfel, voinţei altcuiva. Acest 
semn de pământ vesteşte pentru nativul în zodia Fecioarei spirit de 
muncă, de responsabilitate, de chibzuinţă, de chiverniseală.
2. Ziua norocoasă – miercuri. Este o zi plină de activităţi umane dintre 
cele mai diverse, fapt ce impune tuturor nativilor acestei zodii o stare de 
trăire intensă, cu toată fiinţa, cu toată fibra lor. 
3. Cifra norocoasă – 5 şi tot ce se divide cu 5 sau este format din 5. După 
fiecare 5 cifre, omul are senzaţia cu face un pas important. Din acest mo-
tiv, nativul în Fecioară se va dezvolta sau va avea senzaţia că se dezvoltă 
în salturi, el percepând cu greu propria sa evoluţie sau involuţie. Altfel, 
oamenii acestei cifre sunt blânzi, intuitivi, fragili şi vulnerabili sufleteşte 
şi, uneori, chiar şi trupeşte, dar capabili, fără îndoială, de a lua decizii 
rapide şi chiar de a acţiona.
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4. Piatra norocoasă. În privinţa pietrelor aducătoare de noroc, de şansă 
şi de fericire, nativul în zodia Fecioarei are parte de două pietre mai puţin 
cunoscute: jaspul roz şi hiacintul. Jaspul este o piatră semipreţioasă, di-
vers colorată, având în compoziţie siliciul. Hiacintul se remarcă prin 
culoarea sa foarte frumoasă, mobilizatoare, şi care bucură privirea. Este 
vorba despre galben roşietic, un compus coloristic aproape fără egal în 
natură. Alte pietre favorabile Fecioarei – topazul, smaraldul, agata. 
Flexibila şi adaptabila zodie a Fecioarei va avea în stăpânire mercurul, 
metalul lichid considerat, cândva, a fi miraculos în chestiuni de sănătate. 
Nu trebuie uitat nici faptul că mercurul era folosit, încă din vremurile 
vechi, şi în farmece, în vrăjitorie şi în ghicirea viitorului. De asemenea, 
sute de ani la rând, alchimiştii au fost realmente obsedaţi de ideea că pot 
transforma mercurul în aur.
5. Culoarea norocoasă, culoarea fericirii. După cum se ştie, culorile pot 
induce stări sufleteşti diverse, stări psihice variate, care nu sunt, însă, în-
totdeauna uşor de înţeles şi de explicat. Mai mult decât atât, acestea pot fi 
dublate de comportamente uneori accentuate, alteori difuze. Pentru na-
tivul în zodia Fecioarei, culoarea purtătoare de noroc şi de fericire este 
bleul deschis - culoarea cerului senin, netulburat de vreun nor . Potrivit 
unor zodiace mai vechi, în colierul de noroace al Fecioarei se înşiră şi alte 
culori, cea mai interesantă dintre acestea fiind albastrul de cobalt.
6. Floarea norocoasă. Se spune că norocul nativului în zodia Fecioarei 
poate fi provocat şi susţinut, în mod cotidian, şi de florile de levănţică. 
Levănţica este o floare modestă ca înfăţişare, dar cu personalitate 
pregnantă în ceea ce priveşte aromele pe care le răspândeşte. Nu trebuie 
uitat faptul că floarea de levănţică are certe calităţi medicinale, contri-
buind la relaxarea sistemului nervos şi, mai ales, la tămăduirea inimii în 
afecţiunile ei pe fond nervos. 
7. Parfumul norocos. Nativul în zodia Fecioarei va fi inspirat, mai ales 
atunci când se află în propria casă, în hotarele propriei gospodării, de 
mirosurile de flori de lămâi şi de liliac. Aceste miresme îl vor întări  şi în 
alte împrejurări pe cel născut sub semnele Fecioarei, deci nu numai acasă, 
ci şi în societate, la muncă, în afaceri. 
8. Muzica norocoasă. Nativul în Fecioară îşi va putea optimiza confor-
tul spiritual şi în cazul în care îşi va administra zilnic o consistentă doză 
de muzică veche şi nemuritoare (aşa numitele evergreen-uri).  Melodiile 
celebre, melodiile de neuitat şi care fac parte din zestrea omenirii şi, în 
general, ritmurile atinse de patina vremii îl vor bine dispune pe nativul în 
Fecioară, făcându-l, totodată, mai inspirat şi mai norocos.
9. Calitatea umană admirată, calitatea umană preţuită. Nativul în zo-
dia Fecioarei va fi un personaj mereu obsedat de curăţenie. Va admira 
oamenii curaţi şi mereu ca scoşi din cutie, precum şi locurile curate. 
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Curăţenia va fi, în mod obişnuit, normă de viaţă pentru nativul aflat sub 
zodia Fecioarei. 
10. Calitatea umană detestată, calitatea umană nesuferită – timiditatea. 
Admirând personajele cu iniţiativă, cu tupeu, nativul în zodia Fecioarei 
va considera timiditatea ca pe o infirmitate, din pricina căreia poţi ajunge, 
în societatea concurenţială din ziua de azi, să mori de foame.
11. Ideal de viaţă. Să ajungă om independent, adică un om al cărui câştig 
şi a cărui viaţă, în general, să nu depindă de nimeni. Nativului în zodia 
Fecioarei îi va plăcea, mai mereu, să-şi caute de-ale sale. Se va ruga ce-
rului să fie lăsat într-ale sale, să nu fie tulburat nici măcar de prieteni, şi, 
dacă se poate niciodată, de străini sau autorităţi. 
12. Dorinţa secretă a nativului în Fecioară e una cât se poate de firească, 
de obişnuită – să-i fie drumul vieţii pavat cu succese. 
13. Verbul specific – a analiza. Orientarea spre acest verb dovedeşte nu 
numai un spirit analitic, ci şi multă prevedere, precauţie, tact, discreţie. 
Nativul în Fecioară nu se va arunca nicicând cu capul înainte şi nu va tăia 
orbeşte niciodată, urmând, cum se spune, ca doar după aceea să vadă ce 
a tăiat sau să înceapă a număra.
14. Zodii care se armonizează cu Fecioara. Desigur, nativul în zodia Fe-
cioarei se va armoniza, în primul rând, cu o altă zodie de pământ, cea a 
Taurului. Din punct de vedere spiritual, nativul în Fecioară va avea certe 
afinităţi cu nativii din Berbec şi Taur, dar mai ales cu cei născuţi în prima 
decadă a zodiei Taurului. O relaţie de bună colaborare va avea nativul în 
zodia Fecioarei şi cu nativii din Capricorn, dar numai în anumite mo-
mente, cu precădere atunci când este vorba de momente de destindere, 
de distracţie, de relaxare.
15. Zodii conflictuale cu Fecioara. Nativul în Fecioară nu va trebui să 
cedeze niciodată chemărilor unui nativ în Gemeni, deoarece există peri-
colul ca toată relaţia lor, nu numai de dragoste, dar chiar şi de afaceri, să 
se termine foarte prost. 
 16. Zodia concubinajului şi a căsătoriei nativului în Fecioară. Cel 
născut sub semnele Fecioarei îşi va putea împărţi,  atât viaţa, cât şi senti-
mentele, în mai mică sau în mai mare măsură, dar la un  nivel acceptabil, 
cu nativi din toate celelalte zodii, excepţie făcând cea a Gemenilor. Orice 
reuşită într-o combinaţie cu un nativ în Geamăn nu va face, în cele din 
urmă, decât să confirme regula, adică să eşueze cumva. O relaţie a unei 
native în Fecioară cu un bărbat nativ în Taur va da rezultate bune şi foarte 
bune în 90 la sută din cazuri, ceea ce este un procentaj de compatibilitate 
foarte mare.  Nativul în zodia Fecioarei va putea stabili o relaţie afectivă 
colorată, plină de originalitate, şi cu un nativ în Săgetător. Relaţia aceasta 
specifică, şi într-un fel unică, poate fi memorabilă, dar, din păcate, se va 
dovedi, mai întotdeauna,  repede trecătoare.



71Marele zodiac al iubirii

17. Trăsăturile personalităţii Fecioarei. Se spune despre acest semn 
că este zodia oamenilor fără de prihană. Cinstit până dincolo de limi-
tele omului obişnuit, corect, onest, incapabil de a minţi chiar şi la mo-
dul nevinovat,  nativul în zodia Fecioarei poate avea, într-o societate 
concurenţială, o viaţă plină de dificultăţi, ştiut fiind faptul că, într-o astfel 
de societate, aşa cum e cea capitalistă, de pildă, fiecare îşi foloseşte, pentru 
a învinge, pentru a câştiga, tot arsenalul din dotarea fiinţei sale. Şi ca şi 
cum toate aceste “defecte” nu ar fi fost îndeajuns, nativul în zodia Fecioa-
rei mai are, în plus, şi un suflet candid, un suflet să-l ungi pe pâine. La care 
se adaugă, precum un bonus, şi faptul că un asemenea nativ este, de felul 
său, calculat, meticulos, prevăzător, chiar temător. Din aceste multe mo-
tive, reuşitele nativului în zodia Fecioarei vor fi îndeobşte puţine. 
Majoritatea astrologilor recomandă nativilor în Fecioară să facă apel, pen-
tru a se împlini, pentru a izbândi, şi la destin, şi la noroc, chiar forţându-şi 
norocul.
18. Călăuză astrală – Mercur, planeta inteligenţei. Mercur înseamnă 
relaţii bune şi accesibilitate la cei din jur, mobilitate în afaceri, curaj şi 
inspiraţie în activităţi comerciale, capacitate de a vorbi convingător, 
existenţă echilibrată.
19. Simbol astrologic – o tânără, o fată cu aripi de înger. Această fată, 
simbol al purităţii, dar şi al rodirii viitoare, ţine în mână un spic de grâu. 
Astrologii sunt de părere că spicul de grâu reprezintă steaua cea mai 
strălucitoare a constelaţiei Fecioarei, stea cunoscută, încă din vechime, 
sub numele de Spica. Nativul în zodia Fecioarei se va afla, mereu, la 
confluenţa dintre spirit şi materie, încercând, se spune, o întrupare a celor 
două laturi. Datorită acestei orientări, nativii în Fecioară  vor fi oamenii 
realităţii, ai imediatului, ai adaptării şi soluţionării oricărei chestiuni la 
faţa locului, indiferent de complexitatea ei.
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Zodia Fecioarei va influenţa, 
în mod direct, abdomenul celor aflaţi sub semnele sale, adică intes-
tinele, cu tot ce ţine de procesarea alimentelor şi hrănirea organismului 
omenesc. În ceea ce priveşte bolile, nativul în zodia Fecioarei va fi mai rar 
şi mai puţin deranjat de afecţiuni majore. Problemele cu intestinele vor fi 
accidentale, astfel că un nativ în zodia Fecioarei poate trăi, până la adânci 
bătrâneţi, fără să aibă prea mult de-a face cu bolile.
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Constelaţia zodiacală Fecioara 
(Virgo) se remarcă printr-un număr mare de stele şi nebuloase. Situată 
în regiunea ecuatorului ceresc, constelaţia Fecioarei cuprinde marea stea 
Spica, alte 7 stele ceva mai mici, circa 181 de stele mici, precum şi  o serie 
întreagă de nebuloase.  
22. Zonele sensibile în dragoste: abdomenul, mai ales în zona stomacu-
lui. Această sensibilitate poate deveni maximă dacă, înainte de a face dra-
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goste, cei doi parteneri au făcut o baie. Ritualul băii îl va face pe nativul în 
zodia Fecioarei să aibă pielea mult mai sensibilă decât de obicei, ca şi cum 
prin îmbăiere ar fi dat jos de pe fiinţa sa nu un posibil strat de transpiraţie, 
ci o dură, groasă şi nevăzută platoşă.

Trăsăturile generale ale nativului în zodia FECIOAREI 

În toate zodiacele, nativul în zodia Fecioarei este prezentat ca un om vul-
nerabil, sortit să sufere datorită bunătăţii sale. 
În practică, însă, în viaţa de zi cu zi, vom putea constata că această 
afirmaţie este valabilă doar pe jumătate, uneori nici atât. Nativul în zodia 
Fecioarei se va comporta şi el, asemenea celorlalţi, ca un om viu, alcătuit 
din carne, sânge şi nervi, deci plin de freamăt în faţa vieţii. Faptul că se 
dovedeşte mai pur decât ceilalţi este, însă, pe deplin adevărat, de unde, de 
altfel vine, se pare, chiar şi numele zodiei. 
Nativul în zodia Fecioarei este convins că puritatea, curăţenia sufletească 
şi trupească pot exista în faptele de zi cu zi, în gândire, în dragoste, în 
comportarea la serviciu, în afaceri şi acasă. Vânând idealul, nativul în zo-
dia Fecioarei va avea un scop măreţ, încercând să purifice lumea, să-i 
facă pe ceilalţi mai buni şi mai toleranţi, chiar mai frumoşi, mai ales pe 
dinăuntru. 
Nativul în zodia Fecioarei va fi convins că dezordinea, răul, agresivitatea 
acestei lumi pornesc din lipsa de igienă, mai ales din prea puţină igienă 
sufletească, oamenii întinându-şi sufletul. Este, de altfel, o întreagă filoso-
fie aici, un discurs etic de excepţie şi aşa se şi explică, spun zodiacele, 
de ce mulţi nativi în zodia Fecioarei ajung mari lideri spirituali, guru, 
vraci, doctori, psihoterapeuţi, specialişti în terapii naturiste, consilieri în 
sporturi de întreţinere sau în alimentaţie raţională, ergo-terapeuţi. Având 
capacitate analitică deosebită, nativul în zodia Fecioarei va putea judeca 
şi diseca lumea în cele mai mici elemente componente, şi va încerca să 
o perfecţioneze pornind tot de aici, scopul fiind, desigur, purificarea ei. 
Datorită acestor capacităţi, nativul în zodia Fecioarei va avea la îndemână, 
aproape întotdeauna, argumente valide, plauzibile şi imbatabile, necesare 
atât în abordarea şi criticarea lumii din jurul său, cât şi a fiecărui semen în 
parte, în funcţie de păcate şi de inadvertenţele de la ideala puritate. 
Dincolo de această filosofie de viaţă, adesea inaplicabilă şi îndeobşte 
păguboasă, nativul în zodia Fecioarei este foarte muncitor şi foarte bine 
organizat în tot ceea ce face. Fiind căptuşit cu bune intenţii, nativul în 
zodia Fecioarei este un tip care pare a aduce liniştea mult dorită pentru 
cei din jurul său. Evident, datorită credulităţii sale, deşi nu-i prost deloc, 
dar aşa îi este firea, nativul în Fecioară va avea şi nenumărate deziluzii, 



73Marele zodiac al iubirii

ajungând câteodată la stări de descurajare atotcuprinzătoare. În acele 
momente, nativul în zodia Fecioarei poate deveni de-a dreptul rău, fiind 
pornit să atace, cu şi fără motiv, să lovească cu vorba, să rănească pro-
fund. Când va reveni să vadă urmările, va fi impresionat de puterea sa 
distructivă şi va regreta mult, autocritica fiindu-i cu mult mai puternică 
decât critica pe care o face, în mod cotidian, altora. 
Capacitatea de a se concentra, de a munci cu înverşunare, de a-şi 
urmări ţelurile cu tenacitate, face adesea din nativii aflaţi sub semnele 
constelaţiei Fecioarei nişte exemplare foarte valoroase pentru omenire. 
Nu întâmplător, se spune despre mulţi dintre laureaţii Premiului Nobel în 
ştiinţe că ar fi nativi în zodia Fecioarei. 
Iubitor de ordine şi de gesturi logice, nativul în Fecioară se va dovedi , 
aproape fără excepţie, un bun executant. În tot ceea ce  gândeşte şi face, 
nativul în zodia Fecioarei va manifesta exactitate, precizie şi  siguranţă. 
Dacă el hotărăşte să întreprindă ceva, apoi va duce  la îndeplinire acea 
cauză, acea operă, fără să mai aibă nicio umbră de îndoială. 
Se mai spune despre nativul în Fecioară că este un om care se aprinde 
repede dacă sesizează vreo neregulă sau vreo nedreptate, că este aprig în 
polemici, dar că, totodată, este înzestrat şi cu mari resurse de înţelegere 
faţă de ceilalţi. De altfel, un nativ în zodia Fecioarei va fi capabil să nego-
cieze oricât, convins că întotdeauna există resurse pentru aşa ceva. 
Dispus la sacrificiu, acest nativ va munci câteodată din greu, pe mai multe 
fronturi şi, de multe ori, nu numai pentru el. Se va sacrifica şi pentru alţii, 
aşa cum se sacrifică şi pentru el, fără să facă vreo deosebire sau să aibă 
vreo frustrare. 
Nativului în zodia Fecioarei îi place să înveţe şi să ştie cât mai multe din şi 
despre îndeletnicirile teoretice şi practice ale oamenilor. 
Deşi analitic până în albul ochilor, nativul în zodia Fecioarei nu-şi va face 
probleme din fel de fel de fleacuri. Va fi activ şi interesat de multe aspecte 
ale vieţii, dar, în primul rând, de curăţenie, igienă şi alimentaţie raţională, 
plus terapiile alternative, dietele moderne, auto-construcţia spirituală şi 
fizică a organismului. 
Nativul în zodia Fecioarei are o mare plăcere în a face evaluarea propriei 
existenţe, dar şi pe a altora, în felul său fiecare nativ de acest fel fiind ase-
menea unui filosof. 
Nativul Fecioară îşi poate schimba lesne aria de interese şi dispune de o 
atenţie mobilă şi uşor de focalizat. Se spune despre acest nativ că suferă 
foarte mult dacă, cu toată munca şi osârdia sa, este nevoit să-şi ducă viaţa 
de azi pe mâine. În aceste condiţii devine frustrat şi va avea, uneori la 
modul acut, senzaţia disipării  psihice şi chiar fizice. Prin urmare, chiar 
şi el, nativul în zodia Fecioarei, poate traversa perioade de lipsă de vlagă 
psihică, practic nişte momente de incertitudine, uşor de depăşit, de alt-
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fel. Se spune că un asemenea impas, o asemenea cădere de tensiune va fi 
remediată chiar şi printr-un un pui de somn, când cel în cauză îşi va reve-
ni pe încetul şi va fi, iarăşi, acelaşi campion al purităţii, ca la începuturi. 
Poate că şi datorită faptului că se remontează, că se reîncarcă rapid, nati-
vul în zodia Fecioarei va fi longevivul cercului zodiacal, el rămânând cel 
mai mult de strajă acestei lumi, lume pe care se va strădui să o cunoască, 
dar pe care nu o va cuceri, totuşi, decât întâmplător.

Femeia născută în zodia FECIOAREI

Comportare – acasă şi afară. Nu puţini sunt astrologii care sunt de 
părere că femeile născute sub semnele zodiei Fecioarei sunt printre cele 
mai înţelepte şi echilibrate femei din tot cercul zodiacal. Aceste femei îşi 
vor conduce familia cu multă siguranţă, cu o viziune clară, asemenea 
unui conducător iscusit şi înţelept, care se preocupă de prezent şi care 
pregăteşte, cu pricepere, viitorul. 
Dacă se va căsători cu bărbatul iubit, femeia născută sub semnele zodiei 
Fecioarei îl va iubi pentru totdeauna pe acesta, fiindu-i credincioasă toată 
viaţa. Casa ei va fi un tărâm al armoniei, al florilor, al vorbelor dulci şi al 
păcii. 
Femeia nativă în zodia Fecioarei este remarcabilă în grija ei pentru copii, 
dar asta nu înseamnă că va coborî, în vreo împrejurare sau alta, ştacheta 
educaţiei şi a exigenţelor. Desigur, odată cu venirea copiilor, va şti să se 
împartă în aşa fel, încât, toată familia ei să fie mulţumită. Nu-şi va neglija 
soţul, ci îl va iubi cu toată puterea, fără a ţine seama de timp şi de rutină. 
Sunt astrologi care susţin că această femeie minunată va avea, de obicei, 
viaţă grea în căsnicie, deoarece cu greu va găsi un bărbat tot atât de bun 
cât şi ea, şi care să fie la înălţimea marilor ei calităţi sufleteşti şi intelec-
tuale. Gurile rele o vor acuza pe femeia din zodia Fecioarei de faptul că 
se controlează prea mult, că ar fi chiar prea cerebrală, că sufletul ei ar fi 
împărţit în mici fărâme, ce pot fi cântărite doar cu balanţa de farmacie. 
Femeii născute sub semnele zodiei Fecioarei îi place nespus să conducă, 
atât în casă, cât şi la slujbă sau în afaceri. Este tonică în societate, având un 
optimism molipsitor. Îşi va duce la îndeplinire sarcinile,  răspunderile so-
ciale, de afaceri sau de serviciu cu toată sârguinţa, cu un simţ înnăscut al 
amănuntului, dar şi cu un simţ remarcabil al perspectivei şi al viitorului. 
Chiar şi în casa ei, într-o căsnicie reuşită, femeia nativă în zodia Fecioarei 
va dori să aibă o anume independenţă – cel puţin din punct de vedere 
financiar. Acasă şi la serviciu îi va trata pe toţi cu amabilitate, respect şi 
corectitudine, ceea ce i se pare firesc, dar tot atât de firesc i se pare să fie şi 
ea tratată în aceeaşi manieră. 
Soţie sinceră, răbdătoare, dotată cu un umor ce pare a izvorî din 
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experienţa mai multor vieţi, femeia născută în zodia Fecioarei va izbucni, 
cu toată furia, dacă este nedreptăţită. În familie, în viaţa de cuplu, ea se va 
dovedi, în permanenţă, o bună prietenă a soţului ei. Se va emoţiona foarte 
rar, deoarece bagajul ei emoţional nu este, totuşi, prea bogat. 
De remarcat faptul că femeia nativă în zodia Fecioarei se va înşela la 
viaţa ei de foarte puţine ori -  aceasta întâmplându-se, de obicei, mai ales 
atunci când e vorba despre alegerea şi relaţia cu bărbatul iubit. Ca şi alte 
femei, şi nativa în zodia Fecioarei va fi oarbă în ceea ce priveşte lipsu-
rile şi slăbiciunile celui pe care-l iubeşte. Faptul acesta o mai umanizează, 
desigur, şi o mai scoate, cât de cât, din schemele ei de robot căruia nu i se 
poate reproşa nimic. 
Suflet şi pasiune. Făcându-se atâta caz de gândirea pozitivă a femeii na-
tive în zodia Fecioarei, de exactitatea, analitismul şi intransigenţa ei, este 
uitată, parcă voit, o constatare făcută încă de demult de vechii astrologi, 
potrivit căreia această femeie ar fi cea mai bună, cea mai pasionantă şi 
pasională femeie din lume atunci când iubeşte şi este iubită. 
Ştiindu-se dotată de la natură cu farmec, femeia nativă în zodia Fecioa-
rei va agrea, în mod firesc, bărbaţii cu şarm, îngrijiţi, atenţi cu ei şi cu 
gesturile pe care le fac. Sufletul ei bun nu va accepta decât bunătate în 
jur. Caldă în gesturi şi vorbe, în priviri şi mângâieri, femeia din zodia 
Fecioarei nu-şi va expune sufletul decât atât cât crede ea de cuviinţă. Des-
tui astrologi afirmă că intimitatea femeii Fecioară va fi, de obicei, greu 
de cucerit, ea făcând parte dintre femeile care nu-şi pierd capul cu una, 
cu două. Dorinţele ascunse, visele secrete ale femeii native în zodia Fe-
cioarei vor avea o bogăţie surprinzătoare, dar nu vor putea fi cunoscute 
atât de uşor. Având o bună educaţie a sentimentelor, femeia din zodia 
Fecioarei va face cu greu o pasiune pentru cineva, convinsă şi de faptul 
că, odată intrată într-un joc, va trebui să-l susţină, mai ales afectiv, şi apoi 
mai există şi pericolul de a avea necazuri, de a-şi complica viaţa. 
Pasiunea femeii Fecioară se va afişa foarte puţin în văzul lumii, ea fiind 
exprimată,  în cel mai firesc stil, doar dincolo de perdelele dese şi jaluzele-
le atent desfăşurate. Se poate afirma că sufletul şi pasiunile femeii născute 
sub zodia Fecioarei sunt închise, bine de tot, într-o curte cu gard înalt, din 
care nu se vede nimic de-afară, dar nici dinăuntru spre afară. Despărţitor 
poate fi chiar şi un geam perfect mat, geamul impalpabil al sobrietăţii, 
modestiei şi bunei cuviinţe prin care lumina va trece, dar nu vor trece, 
nicicând, niciodată, imaginile. Doar umbre se vor vedea, şi totul va fi de 
nedesluşit şi de neexplicat. Aşa vrea să fie iubită şi să iubească femeia 
nativă în zodia Fecioarei, cea mai apreciată iubită din tot zodiacul.
Farmec şi sexualitate. Foarte preţuită de bărbaţii care vor să încheie so-
cotelile cu burlăcia, femeia nativă în zodia Fecioarei este cotată, uneori, 
ca fiind rece din punct de vedere sentimental, ba chiar egoistă, ceea ce 
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este, desigur, fals. 
Nativa în zodia Fecioarei doreşte, fără îndoială, să iubească şi să se com-
porte în dragostea ei asemenea celorlalte femei. Probabil că orientarea sa 
către un comportament  controlat, calculat, îi dăunează, câteodată, chiar 
şi în faţa acelor bărbaţi care, sătui de aventuri şi de femei uşoare, caută 
o femeie trebuincioasă cel puţin pentru o viaţă, şi nu pentru o seară, o 
săptămână sau o lună. 
Femeii native în zodia Fecioarei îi plac bărbaţii care par să-i semene la 
fire, care au aceleaşi principii de viaţă cu ale ei, care afişează aproximativ 
aceleaşi coordonate de gândire şi comportamentale  cu ale ei. Ea nu va 
dori să se aventureze cu cine mai ştie ce bărbaţi pasionali, dar dubioşi, şi 
care, la o adică, se pocăiesc şi se jură cu tot focul că n-or să mai păcătuiască 
nici măcar cu gândul. Pe aceştia, Fecioara îi va elimina din jocul ei afectiv, 
uneori chiar şi din relaţiile şi contactele ei sociale. 
Nativa în zodia Fecioarei va fi preocupată să se îmbrace mereu la mo-
dul corect, nedorind să iasă din canoane. Ea nu va căuta prea des să-şi 
evidenţieze farmecele, fiind, s-ar putea spune, asemenea unei Cenuşărese. 
Nu va dori neapărat să facă dragoste nici măcar cu bărbatul iubit şi, din 
acest motiv, va fi mulţumită doar cu prezenţa acestui bărbat, doar cu 
sunetele vocii lui, doar cu imaginea lui domestică, acolo pe domeniul 
unde doar ea este stăpână. Toate acestea nu înseamnă că femeia nativă 
în zodia Fecioarei nu va iubi plăcerea fizică, dimpotrivă, va dori să guste 
din această plăcere şi-şi va crea condiţii cum numai ea ştie, pentru a o 
savura într-o deplină intimitate. Prin urmare, se va dărui bărbatului iu-
bit cu toată graţia ei de femeie, cu tandreţe maximă, cu sensibilitate şi 
modestie. Surprinzător, femeia născută sub semnele Fecioarei este destul 
de preocupată să-şi înfrumuseţeze iubirea trupească, fiind capabilă să-i 
descopere acesteia noi sensuri, noi semnificaţii. Farmecul personal în iu-
birea trupească al acestei native, precum şi sexualitatea de care poate da 
dovadă, rămân însă bine mascate, urmare a unei decenţe bine înţeleasă. 
Femeia născută sub semnele zodiei Fecioarei va conştientiza mereu faptul 
că în lumea asta ea trebuie să fie o adevărată doamnă şi, în consecinţă, 
nu va precupeţi nici un efort pentru a fi la înălţimea acestui deziderat, 
inclusiv în iubirea ei. 
Atitudinea faţă de cei din jur. Puţine sunt femeile care au ştiinţa de a 
păstra atât de bine distanţa faţă de oamenii din jur, aşa cum ştie să o facă 
femeia nativă în zodia Fecioarei. Prin urmare, aceasta se va comporta cu 
atâta pricepere şi tact încât nimeni nu se va supăra şi nimeni nu o va 
putea acuza de proastă purtare sau de lipsă de maniere. Femeia nativă în 
zodia Fecioarei ştie, fără îndoială, să fie  un om de lume, fiind ajutată, în 
demersurile ei de a exista printre ceilalţi oameni, şi de calităţile pe care 
le are, în mod sigur, în unul dintre domeniile spiritului - artă, literatură, 
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mass-media. Cunoştinţele şi calităţile în aceste teritorii ale inefabilului o 
vor face interesantă, şi chiar atractivă, pentru cei din jur şi îi vor înlesni 
multe dintre relaţiile sociale de care are, ca orice om, nevoie.
Feminitate. Nativa sub semnele Fecioarei va fi, în mod obişnuit, mult 
preţuită de iubitul ei, deoarece va dovedi senină grijă şi inepuizabilă 
tandreţe faţă de acesta, făcând tot ce-i stă în putinţă pentru a se simţi şi el 
bine, nu numai ea. 
Calculată şi aparent rece în familie şi societate, femeia nativă în zodia Fe-
cioarei se va manifesta în dragostea ei cu o secretă bucurie, desfăşurând o 
frumuseţe a comportării cu totul aparte. 
Fiinţă de interior, femeia născută în zodia Fecioarei îşi va căuta alina-
rea, bucuria vieţii şi dragostea fierbinte în casa ei, în patul ei, cu tot ce 
înseamnă comoditate, relaxare, bucurie intimă inegalabilă. Chiar şi după 
ani şi ani  de căsnicie, de convieţuire, atitudinea faţă de dragoste a aces-
tei femei va tinde tot spre puritate, ea nepierzându-şi, adesea, nimic sau 
aproape nimic din aerul sfios, timid, feciorelnic din prima tinereţe. 
În general, nativa în zodia Fecioarei nu-şi va întâlni dragostea în locuri 
aglomerate, cu viaţă socială intensă, ci în spaţiile mici ale biroului de la 
serviciu, la o agapă cu prietenii, în excursie, la bibliotecă sau în alte ase-
menea locuri unde nu se înghesuie chiar toată lumea şi unde viaţa are un 
ritm mai molcom. 
Femeia nativă în zodia Fecioarei  nu va fi niciodată chiar atât de vulnerabilă, 
pe cât s-ar crede, în faţa vorbelor măiestrite ale falşilor îndrăgostiţi, ale 
cuceritorilor de profesie. Ea are alte principii, vrea sinceritate şi identifică 
fără probleme sinceritatea, adoră onestitatea şi iubeşte nespus adevărul. 
Nu-i place să i se vorbească despre sex, ori să audă cuvinte legate de sex, 
şi asta nici măcar în cele mai fierbinţi momente ale dragostei ei. Pentru 
femeia nativă sub semnele zodiei Fecioarei va fi mult mai de efect, să zi-
cem, un sărut îndelung, o mângâiere şi chiar o uşoară şi plină de afecţiune 
strângere de mână.
Femeia nativă în zodia Fecioarei face dragoste cu seninătate şi delicateţe 
şi, de aceea, bărbatul ales de ea va trebuie să se poarte asemenea ei. În 
aceste condiţii, şi numai în aceste condiţii, totul va fi perfect sau aproape 
perfect. Nu se ştie cu exactitate cum, dar aşa va fi, susţin vechii astrologi, 
iar noii astrologi, dotaţi cu computer şi soft-uri de ultimă oră, nu au găsit, 
până în prezent, încă nici un motiv pentru a-i contrazice.

Bărbatul născut în zodia FECIOAREI

Comportare – acasă şi afară. Un bărbat născut în zodia Fecioarei nu 
va impresiona, în mod obişnuit, prin nimic. La prima vedere, această 
afirmaţie s-ar putea să-i surprindă, în mod neplăcut, pe cei care ştiu 
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atâtea şi atâtea lucruri bune despre puterea şi purtarea nativului în zodia 
Fecioarei. Nu de puţine ori, bărbatul nativ în zodia Fecioară pare inofen-
siv şi lipsit de vlagă. De unde însă atâta capacitate de organizare şi minte 
limpede la el, greu de spus. Probabil că semnul său ceresc îl pilotează în 
aşa fel încât el reuşeşte, totuşi, chiar şi acolo unde atâţia inşi cu pretenţii 
nu reuşesc. Puterea minţii bărbatului nativ sub semnul  Fecioarei este de 
multă vreme recunoscută, reuşitele sale în carieră fiind, adesea, notabile. 
Capacitatea sa organizatorică îşi va spune cuvântul atât în familia pro-
prie, cât şi la serviciu sau în afaceri. Om practic, bărbatul nativ în zodia 
Fecioarei se face cunoscut ca un mare chibzuit, atât în ceea ce priveşte 
utilizarea banilor, cât şi a timpului. Risipa de timp i se pare acestuia o 
acţiune de-a dreptul criminală pentru viaţa omului, la orice vârstă, nu 
numai în tinereţe. Din acest motiv, va face o riguroasă educaţie copiilor 
săi, iar consoarta sa va trebui să se obişnuiască, desigur, cu marile fixuri 
ale iubitului ei soţ – banii şi timpul. Simţul practic al bărbatului aflat sub 
semnele zodiei  Fecioarei este incontestabil şi, de aceea, el va reuşi în pro-
fesii aplicate, unde va fi mai mult decât un simplu executant, inventând şi 
găsind, cu uşurinţă, soluţii de eficienţă maximă. Va fi un bun manager în 
propria gospodărie, dar şi la slujbă sau în firma sa. Cinstit şi corect fiind, 
nu se va îmbogăţi decât printr-un noroc, dar îşi va susţine la modul ac-
ceptabil afacerea, iar în ceea ce priveşte jobul, dacă va avea aşa ceva, va fi 
un lucrător premiat şi felicitat de şefi.
Suflet şi pasiune. În pasiunile sale, bărbatul nativ în zodia Fecioarei nu 
este un expansiv, prea multe lucruri nefiind de spus, despre el, la acest 
capitol. Nu va fi colorat nici la nivelul expresiei verbale şi nici la nivel de 
comportament. Nu-i vor sfârâi călcâiele după femei şi nici nu va visa, încă 
din adolescenţă, la o dragoste mare, plină de romantism. Evoluţiile sale 
sufleteşti sunt lente, dar sigure şi cuprinzătoare. Nu va greşi prea des în 
alegerea femeii iubite. Logica sa nu-l va trăda nici chiar atunci când se va 
îndrăgosti.
Nu va linguşi pe nimeni, poate şi dintr-un accentuat simţ al demnităţii 
personale, deşi printre prietenii săi vor exista destui care să merite cuvinte 
de bine. Trebuie spus aici că bărbatul nativ în zodia Fecioarei ştie să-şi 
aleagă nu numai femeia iubită, ci şi prietenii, care vor fi de calitate. Pasiu-
nea lui nu va arde niciodată cu flăcări mari, de 10 metri înălţime, ci va sta 
ascunsă, va sta pitită în jarul ocrotit de spuza convenienţelor şi a bunelor 
maniere. Fiind vorba despre o zodie lentă în ceea ce priveşte dragostea, 
trebuie să spus că dintre nativii în zodia Fecioarei se recrutează bărbaţii 
virgini, întârziaţii sexual, inadaptaţii sexual, super-exigenţii în ceea ce 
priveşte femeia, dar şi inşi care visează o viaţă întreagă la femeia perfectă 
şi ajung, la senectute, singuri şi uitaţi de lume. Dincolo de aceste cazuri 
extreme, este verificat şi răsverificat faptul că puţini alţi bărbaţi ştiu să 
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preţuiască o femeie, aşa cum o preţuieşte bărbatul aflat sub semnele as-
trale ale Fecioarei. Bărbatul Fecioară este unul dintre bărbaţii care sunt 
în stare să-i ridice femeii iubite statuie, chiar şi în parcul din cartier (nu 
numai în dormitor) şi, de asemenea, să roage pe alţii să scrie romane şi 
poeme în care dragostea lui este preamărită, fiind, fără îndoială, cu mult 
mai înflăcărată decât în prozaica realitate. Uneori, bărbatul nativ în zodia 
Fecioarei va descoperi femeia foarte târziu, dovedindu-se un romantic 
rătăcit (sau poate stângaci) în lumea noastră, un romantic gata să facă 
din trăirile şi simţirile sale un ciudat amestec de logică, responsabilitate, 
bune maniere... şi paradă afectivă. Bărbatul nativ  Fecioară va fi, de regulă, 
foarte ataşat de iubita sa, de femeia sa, mai ales atunci când această femeie 
îl va lua aşa cum este, cu regulile lui, cu tabieturile lui, de la cele din viaţa 
socială, până la igienă şi dietă.
Farmec şi sexualitate. Greu de spus dacă un bărbat Fecioară poate fi 
cu adevărat strălucitor, fermecător. Totuşi, există destule femei care îşi 
doresc să aibă lângă ele un om de bază, un om tare ca o stâncă, pe care nici 
un cataclism nu-l va îndepărta. Fidelitatea bărbatului nativ în zodia Fe-
cioarei este exemplară. Se spune despre bărbatul Fecioară că, dacă lipseşte 
o noapte de-acasă, femeia lui n-are de ce să se îngrijoreze – fiind sigur că 
ori a rămas la muncă peste program, ori a stat la o cârciumă, şi nu din 
proprie pornire, ci confiscat fiind de cercul de prieteni. Lipsit de iniţiativă 
în dragoste, el va şti, totuşi, totul sau aproape totul despre dragoste, pre-
cum şi despre anatomia secretă feminină. 
Teoretic, bărbatul nativ în zodia Fecioarei va fi bine pregătit în ceea ce 
priveşte femeile şi, prin urmare, este foarte posibil ca acest lucru să-l ajute 
în a înţelege mai bine natura femeii, facilitându-i-se, astfel, apropierea, 
legătura afectivă. El se va afirma în faţa femeii şi prin delicateţe, pasiune 
constantă, ocrotire, mângâiere, siguranţă şi confort. 
Bărbatul nativ în zodia Fecioarei poate fi pândit, uneori, de lipsă de im-
puls sexual, dar, e un dar aici, o femeie interesată de convieţuirea cu el va 
putea trece uşor, şi chiar şi cu câştig, peste acest impas atât de neplăcut. 
Desigur, ambianţa şi modul de abordare vor conta foarte mult. Bărbatul 
aflat sub semnele zodiei Fecioarei este unul dintre puţinii bărbaţi din 
cercul zodiacal care nu va seduce, ci trebuie sedus. O tresărire în viaţa 
sa sentimentală s-ar putea produce, totuşi, în jurul vârstei de 50 de ani, 
când devine interesant pentru femeile pragmatice, pentru cele care vor un 
gospodar, un bărbat în casă, pentru cele care doresc să aibă în preajmă o 
persoană care să poarte pantaloni şi nu fustă.
Atitudinea faţă de cei din jur. În general, bărbatul Fecioară se bucură de 
admiraţia celorlalţi bărbaţi, chiar dacă aceştia vor avea uneori tendinţa de 
a-l lua peste picior, mai ales în legătură cu sobrietatea şi corectitudinea 
de care dă dovadă. Cât despre femei, acestea îl înţeleg foarte greu, dar 



Marele zodiac al iubirii80

vor fi destule dintre cele care vor dori să-i cunoască sufletul şi să-i fie 
aproape, chiar dacă şi după căsătorie, bărbatul lor nativ în zodia Fecioarei 
va continua să fie, chiar şi pentru ele, încă o enigmă. În relaţia dintre sexe, 
bărbatul Fecioară va considera adulterul ca fiind un fapt intolerabil, pro-
fund imoral, demn de tot dispreţul. 
De altfel, în relaţiile sale sociale, bărbatul născut în zodia Fecioarei va 
avea numeroase momente de inflexibilitate. De pildă un „nu” de-al său, 
“nu” va rămâne pentru totdeauna. Bărbatul Fecioară va avea mare grijă 
de sine, alocându-şi, cu multă atenţie şi chibzuinţă, timp pentru plimbări, 
antrenamente, lecturi, diete, pentru un regim de viaţă regulat. Din păcate, 
ceilalţi semeni nu se vor simţi, întotdeauna, prea în largul lor lângă el, 
deoarece le va pretinde să trăiască asemenea lui şi, mai mult decât atât, să 
vadă şi ei lumea aşa cum o vede el, şi nu altcum.
Virilitate. Unii astrologi sunt de părere că bărbatul nativ în zodia Fe-
cioarei nu este un bărbat puternic nici din punct de vedere afectiv, şi nici 
sexual. Şi, totuşi, aceiaşi astrologi, aparent atât de sceptici, îl consideră a fi 
un partener sexual potrivit pentru vremuri grele, un bărbat valabil pentru 
o întreagă viaţă. Un bărbat aflat sub semnele Fecioarei va şti doar rareori 
cum să pornească o relaţie de dragoste şi, tot rareori, va depăşi în dra-
gostea sa  gesturile platonice, sărutul fiindu-i îndrăzneala maximă până la 
care poate ajunge. Cititorii în stele susţin că, în cazul bărbatului Fecioară, 
comandantul în acest moment sensibil, factorul-iniţiativă adică, trebuie 
să fie femeia, altfel totul ar putea lâncezi la nesfârşit, fără vreo finalitate 
practică. Fiind de felul său receptiv în dragoste, bărbatul nativ în zodia 
Fecioarei îi va oferi partenerei sale, iubitei, tot ceea ce-şi doreşte aceasta, 
tot ce o interesează, o bucură şi îi face plăcere, cu o singură condiţie însă – 
aceasta să-i mărturisească totul despre ea, sau cel puţin să-l facă să creadă 
că i-a spus totul despre ea, că nu mai are, deci, nici un secret faţă de el. 
Bărbatul nativ în zodia Fecioarei este, totuşi, dincolo de denigrările ce se 
mai aud, pe ici, pe acolo, chiar conştiincios în dragoste, un bun execu-
tant, lui trebuind doar să i se indice traseul, să i se aducă la cunoştinţă 
fişa postului. În momentul în care va şti ce are de făcut, va purcede la 
treabă şi, se zice, bărbatul Fecioară nu prea are obiceiul să dezamăgească. 
În căsnicie, dacă nu este solicitat de soţia sa, acest bărbat poate ajunge 
să uite cu totul de actul sexual şi de plăcerile dragostei trupeşti. Negli-
jat de parteneră, bărbatul născut sub semnele zodiei Fecioarei îşi poate 
transforma viaţa într-o pustietate, într-un adevărat deşert din punct de 
vedere sexual. Cu tact, femeia iubită îl va putea însă mobiliza, întâlnirea 
conjugală fiind, de obicei, mulţumitoare pentru ambii parteneri. Poate fi 
un fapt surprinzător, dar bărbatul nativ în zodia Fecioarei nu va accepta 
să fie, totuşi, o simplă jucărie sexuală. În consecinţă, femeia va trebui să-i 
acorde, cu bună ştiinţă şi cu toată responsabilitatea, locul şi preţuirea care 
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i se cuvin, deoarece astfel, şi numai astfel, va avea doar de câştigat. 
Preţuind foarte mult confortul sentimental şi mulţumirea în activitatea 
sexuală, bărbatul nativ în zodia Fecioarei va rămâne îndatorat femeii care 
îi va oferi aşa ceva şi îi va acorda acesteia tot respectul şi toată preţuirea 
sa, acceptând, fără probleme, chiar şi poziţia de vioară a doua în viaţa 
cuplului. 
În cazul în care se va emancipa din punct de vedere al activităţii sexuale, 
al dragostei trupeşti, bărbatul Fecioară va prinde gustul amorului şi-şi va 
surprinde partenera, dorind să facă dragoste. Ajuns la acest nivel, nativul 
în zodia Fecioarei va considera femeia o minune a acestei lumi, iar pose-
sia ei prin dragoste un miracol, un miracol care trebuie trăit cât mai des 
cu putinţă.             

                        



Zodia BALANŢEI
- LIBRA -

24 septembrie – 23 octombrie

Caseta cu bijuterii a BALANŢEI

1. Caracterul – zodie de aer. Zodia Balanţei mai este cunoscută şi sub nu-
mele de zodia Cumpenei. Volatilă, aproape impalpabilă, fluidă,  Balanţa 
cuprinde toată gama de stări, de la rece la cald, şi de la cald la rece. Situaţia 
generală se prezintă, însă, de aşa natură, încât în această zodie uraganele 
vin foarte rar, cel puţin din interiorul ei, unde echilibrul este lege tare, lege 
de aramă. Din acest motiv, nativul în Balanţă va trăi şi va munci făcând 
maximum de efort pentru armonie, pentru linişte, pentru cumpătare, 
pentru dreaptă judecată.
2. Ziua norocoasă – vineri. Este ziua bunei-cuviinţe şi a controlului de 
sine, ziua ascetismului şi a împăcării  cu natura.
3. Cifra norocoasă – 6. Cifră tainică în viziunea popoarelor din antichi-
tatea Orientui Mijlociu, 6 are şi o semnificaţie cu totul neplăcută, mai ales 
dacă sunt alăturaţi mai mulţi de 6. În contextul influenţelor constelaţiei 
Balanţei, cifra 6 capătă, însă, conotaţii benefice. Specialiştii în numerolo-
gie afirmă despre oamenii care se află sub puterea acestui număr, că  le 
place s-o facă pe misterioşii, că sunt capabili să păstreze un secret în orice 
condiţii şi că îşi pot controla foarte bine sentimentele, inclusiv sentimen-
tele de dragoste, indiferent cât de arzătoare ar fi ele.
4. Piatra norocoasă – opalul. Efecte pozitive asupra nativului în Balanţă 
va avea, adesea, şi diamantul. Folosit ca piatră preţioasă încă din vremu-
rile vechi, opalul  impresionează prin irizaţiile sale, care-l fac pe privitor 
să-şi mute gândul spre marile minuni ale acestei lumi. În ceea ce priveşte 
metalele, zodia Balanţei are în puterea sa cuprul, un metal foarte plăcut 
omului, deoarece se prelucrează uşor, se încălzeşte uşor, şi este şi foarte 



83Marele zodiac al iubirii

aspectuos.
5. Culoarea norocoasă – bleul. Acestei culori i se alătură auriul şi chiar 
turcoazul. De altfel, nativul în Balanţa va trage bune foloase din toate 
culorile pastelate, culori care-i vor fi de folos nu numai în plan psihic, ci 
şi în societate.
6. Floarea norocoasă. Trei flori îl vor ocroti pe nativul din această zodie 
– floarea de nu-mă-uita, crizantema roz şi trandafirul roz. Miozotisul sau 
floarea de nu-mă-uita se utilizează nu numai ca plantă ornamentală, ci şi 
în terapii antiinflamatoare, mai ales în zone sensibile, cum ar fi urechea 
sau ochii. Miozotisul are şi proprietăţi calmante, relaxante.
7. Parfumul norocos. Aromele care influenţează comportamentul nati-
vului în Balanţă, precum şi pe cel al persoanelor cu care Balanţa vine în 
contact, sunt cele de gardenie, iasomie şi orhidee. Se spune că mirosul flo-
rilor mari şi albe de gardenie poate stimula inspiraţia nativului în Balanţă, 
aprinzându-i, în suflet, fierbintea flacără a optimismului.
8. Muzica norocoasă. Nativul în Balanţă va fi poleit cu noroc de cântecele 
pline de iubire şi de romantism, dar şi de cele de inimă albastră.
9. Calitatea umană admirată. Mult prea chibzuitul nativ în Balanţă va 
pune mare accent atât pe respectul său faţă de ceilalţi, cât şi pe respectul 
celorlalţi faţă de el, precum şi pe respectul de sine, considerând că totul 
poate începe şi se poate desfăşura cum trebuie, că totul poate fi în regulă, 
dacă persoana implicată are, în primul rând, respect de sine. 
10. Calitatea umană  detestată – incapacitatea sau lipsa de voinţă de a 
învăţa, de a te perfecţiona, neglijenţa faţă de propria pregătire fizică şi 
spirituală.
11. Ideal de viaţă. Nativul în Balanţă îşi va dori să se comporte, oricând 
şi oriunde, ca un prieten de nădejde şi să aibă, la rându-i, prieteni de 
nădejde.
12. Dorinţa secretă – să ajungă un om merituos, să ajungă sus în soci-
etate, dar numai şi numai prin puterea şi talentul său.
13. Verbul specific. Evident, verbul potrivit naturii acestei zodii este “a 
echilibra”. Alături de acest verb se află, pregnant, un precept din cărţile 
fundamentale ale omenirii: Să nu mărturiseşti strâmb asupra aproapelui 
tău!
14. Zodii care se armonizează cu Balanţa – Scorpionul şi Săgetătorul. 
În relaţia sa cu aceste două zodii, Balanţa vine ca un factor de ponde-
rare. Este vorba, fără îndoială,  despre impetuozitatea şi curajul fără de 
măsură al Scorpionului, precum şi despre marea iubire de libertate, de 
independenţă, a Săgetătorului. Desigur, în raport cu Scorpionul, Balanţa 
îşi va găsi şi nişte asemănări cu acesta, calităţile sau defectele asemănătoare 
fiind, însă, cu mult mai accentuate la Scorpion.
15. Zodii conflictuale cu Balanţa – Taurul, iar în anumite situaţii Peştii. 
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Taurul va avea tendinţa, aproape naturală, de a-l spulbera pe chibzuitul 
nativ în Balanţă.
16. Zodiile concubinajului şi ale căsătoriei – Berbecul şi Gemenii. În 
perimetrul acestor două zodii – şi mai ales în Gemeni, - Balanţa îşi va 
găsi, ori de câte ori va face apel, cel puţin o fărâmă din rezonanţele, din 
ecourile sale spirituale, culturale, artistice. 
17. Trăsăturile personalităţii nativului în Balanţă. Nativul în această 
zodie a Balanţei sau Cumpenei este, de felul său, modest, ordonat, obişnuit 
sau chiar fin degustător de artă şi literatură, om cu frumoase preocupări 
artistice. Fiind amabil, curtenitor, şarmant, dispunând de o fire agreabilă, 
deschis spre comunicare şi prietenie, împăciuitor, nativul în Balanţă va 
fi, mereu, bine primit în societate. Omul Cumpenei va iubi pacea, priete-
nia, colaborare, armonia. Comportamentul unora dintre aceşti oameni ai 
echilibrului va lăsa, câteodată, de dorit, astrologii mai vechi afirmând - în 
legătură cu această stare de lucruri - că nativii în Balanţă pot fi chiar ei 
înşişi cauza dificultăţilor lor, a problemelor cu care se confruntă în familie 
sau societate.
18. Călăuză astrală – planeta Venus, ceea ce înseamnă un nobil principiu 
de viaţă, axat pe iubire, respect reciproc şi prietenie. Altfel spus, nativul 
călăuzit de Venus va fi iubitor, delicat,  pasionat de viaţa sentimentală, 
căutător de plăceri, uneori gelos sau pasional.
19. Simbol astrologic – Balanţa sau Cumpăna. Ajuns la echinocţiul de 
toamnă, Soarele restabileşte echilibrul naturii şi al întregii firi. Este de 
înţeles faptul că, asemenea naturii care-i guvernează, oamenii care vor 
veni pe lume în această perioadă vor purta, în firea lor, în sufletul lor, 
Marele Echilibru, visând cu ochii deschişi la ideea de justiţie tutelară. 
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Semnul Balanţei va avea 
influenţe directe asupra rinichilor şi a mijlocului (şalele). La nativii din 
zodia Balanţei pot apărea boli de rinichi, de vezică, chiar de ficat sau bilă. 
Nativilor bărbaţi li se recomandă purtarea unui brâu, pentru a-şi apăra 
mijlocul şi a evita durerile de şale. Şi nativele în Balanţă vor trebui să-şi 
apere mijlocul şi, prin urmare, nu le va strica nici lor, mai ales în sezonul 
rece, o curea lată, încinsă peste mijloc.
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Constelaţia cunoscută sub nu-
mele de Balanţă sau Libra (popular i se mai spune şi Constelaţia Cumpe-
nei sau a Cântarului) aparţine părţii de cer dinspre emisfera australă. 
Acest grup de corpuri cereşti numără 57 de stele, dintre care patru sunt 
mai mari, distribuţia fiind făcută sub forma unei balanţe.
22. Zonele sensibile în dragoste – mijlocul corpului şi şezutul. Astrologii 
care s-au ocupat de această problemă nu se jenează să afirme că, în cazul 
femeilor native în Balanţă, fundul acestora se cuvine îndeobşte mângâiat, 
cât mai des şi cu maximum de tandreţe.
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Trăsăturile generale ale nativilor în BALANŢĂ

Majoritatea zodiacelor au despre nativii în zodia Balanţei, ca şi despre 
cei născuţi în zodia Fecioarei, multe, foarte multe cuvinte bune. O cla-
sificare foarte populară este aceea în care, de pildă, Fecioara este trecută 
la capitolul zodii bune, alături de Taur, Peşti şi Berbec, în timp ce Balanţa 
este plasată în  grupa zodiilor potrivit de bune, împreună cu Vărsător, 
Săgetător şi Gemeni. Probabil că o clasificare mai atentă ar putea situa, cu 
uşurinţă, Balanţa în rândul zodiilor generoase. Om al dreptăţii şi al bunei 
convieţuiri, nativul în Balanţă probează faptul că dispune de mari resurse 
sufleteşti şi că este, de fapt, cel mai social om din tot zodiacul. Valenţele 
sociale ale acestui om sunt date şi de faptul că, practic, nu are „organ” pen-
tru conflict, că nativul acestei zodii habar n-are ce-i aceea agresivitate, că 
supărarea sa este, în cele mai multe dintre cazuri, asemenea unei averse. 
Frumos pe dinăuntru, nativul în Balanţă este frumos şi pe dinafară, atât la 
înfăţişare, cât şi la comportare. Bărbatul şi femeia din zodia Balanţei vor 
fi, de foarte multe ori, nu doar nişte buni companioni, ci şi nişte interlo-
cutori, nişte convivi plini de farmec. Nativul în această zodie va face din 
compromis o piatră de încercare şi, nu o dată, va avea şi reuşite în ches-
tiuni pe care alţii nici nu şi le imaginează decât potrivnice, opozante, di-
nainte pierdute. Nevoit să se bată pentru demnitate şi onoare, atât pentru 
el, cât şi pentru ai săi,  nativul în Balanţă nu va avea, totuşi, întotdeauna, 
un plan bine definit pentru a acţiona. Ceea ce nu înseamnă, însă, că nu 
va fi în stare să se lupte cu îndârjire, oriunde şi oricând, promovând regu-
lile de fier ale moralei. Om al relaţiilor, nativul în Balanţă este capabil să 
reconstituie, prin iscusinţa sa, întregul, rotundul, lucrul aproape perfect.  
Proeminent în acest semn al Balanţei, sufletul are tendinţa, benefică, de a 
se exprima mereu, evident cu precădere în sens pozitiv. 
Un domeniu de exprimare sufletească este, desigur, şi cel al artei, teri-
toriu în care nativul în Balanţă se va simţi realmente ca la el acasă. Na-
tivul în Balanţă va fi preocupat de artă, dovedind nu numai interes, pur 
şi simplu, pentru acest domeniu, ci şi calităţi. În mod obişnuit, nativul 
în Balanţă va fi un consumator de literatură, de teatru, de muzică. Mulţi 
nativi în Balanţă vor cocheta cu artele, îndeletnicire în urma căreia vor 
putea ajunge artişti plastici, actori, scriitori, muzicieni, profesori. Nativul 
în Balanţă este dotat cu un simţ pronunţat al frumosului, contribuind şi 
el, atât cât îi stă în măsură, precum şi după  împrejurări, la realizarea şi 
împlinirea frumosului în această lume. 
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Punctul forte al acestui nativ Balanţă îl va constitui, însă, ştiinţa relaţiilor 
sociale, priceperea în a-i împăca şi apropia pe oameni. În contextul com-
plex al relaţiilor sociale bine unse, nativul în Balanţă va fi un prieten 
de excepţie, care va sluji prietenia ca nimeni altul. Din acest motiv, i se 
vor putea încredinţa taine pe care nu le va dezvălui nimănui, niciodată, 
sub nici o formă. Evident, nativul în Balanţă va urî singurătatea, bucu-
ria sa fiind arena socială, unde se va dedica dreptăţii, ordinii, armoniei, 
întrajutorării. La anii tinereţii, dar şi mai târziu, nativul în Balanţă va fi 
un mare iubitor de întâlniri în societate, de petreceri, de agape, de fel de 
fel de distracţii şi cluburi, unde oamenii se întâlnesc, dialoghează şi se 
simt bine. 
Nativul în Balanţă va lupta foarte mult pentru bine şi armonie în fami-
lia sa. Dacă în familia proprie, sau  în societate, nu va găsi ecou pentru 
preocupările sale de bine, dreptate, înţelegere, dialog, nativul în Balanţă 
se poate izola, se poate închide în sine şi, în asemenea momente va suferi 
foarte mult. Dacă se va naşte sub aştri aspri, potrivnici, nativul în Balanţă 
poate ajunge ca o fantomă pentru societate, fiind evitat şi dispreţuit pen-
tru atributele sale devenite de nesuferit - pârâtor, turnător, laş, purtător 
de vorbe neplăcute. 
În mod obişnuit, însă, nativul în Balanţă dispune de un inepuizabil rezer-
vor de bună dispoziţie şi de un altul cu înţelegere şi răbdare, de asemenea 
inepuizabil. Din păcate, uneori nativul în Balanţă îşi va găsi mai lesne 
fericirea în viaţa socială, decât în propria familie, ceea ce îl va face să aibă 
probleme acasă, tocmai unul ca el, şi tocmai cu persoanele cele mai apro-
piate şi mai iubite. Şi se pare că se vor găsi persoane, chiar şi din familia 
sa, care nu-i vor înţelege, prea repede şi la timp, dorinţa acestui om de 
a fi în furnicarul societăţii şi de a încerca, tocmai el, să tămăduiască ne-
orânduieli între oameni sau nedreptăţi. Deşi bun cunoscător al semenilor, 
nativul în Balanţă se va simţi stânjenit atunci când va trebuie să ia decizii 
care-i privesc pe ceilalţi. Aşa se pare că, tocmai din acest motiv, nu-i va fi 
uşor să fie şef peste un colectiv unde va trebui nu numai să-i  armonizeze, 
să-i împace pe subordonaţi, dar va trebui să ia şi o serie de măsuri îm-
potriva firii şi simţirii sale, ceea ce-l va putea deconcerta sau chiar arunca 
în neagră deznădejde. În acest context, nativul în Balanţă va putea fi acu-
zat pe bună dreptate de inerţie, de obtuzitate, de conservatorism. 
Brav luptător cu morile de vânt, nativul în Balanţă va fi, uneori, un 
premiant care dă cu barda-n apă sau, în cel mai bun caz, unul care se 
încăpăţânează să care apă cu ciurul. 
Altfel, în mod normal, lumea îl iubeşte pe nativul în Balanţă pentru idea-
lismul său, cât şi pentru neodihna  şi priceperea sa în modelarea relaţiilor 
dintre oameni, fiind privit, mai mereu, ca o speranţă în plus, iar uneori 
chiar ca un prea-frumos nebun, în faţa căruia se cuvine să-ţi scoţi pălăria. 
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Se mai poate spune, totuşi, despre atât de cumpănitul nativ din Balanţă, 
fie bărbat sau femeie, că poate aluneca, în anumite condiţii ce ţin de 
relaţia sa cu mediul social în care trăieşte, spre narcisism, izolându-se şi 
trăgând, astfel, obloanele ce dau spre lumea exterioară.

Femeia BALANŢĂ

Comportare - în casă şi afară. Mare iubitoare a spaţiilor largi, cu multă 
lume, femei nativă în zodia Balanţei va găsi, totuşi, puterea  pentru a se în-
chide în casa ei şi a-şi face menirea pe de-a-ntregul, de la bucătărie şi până 
la patul conjugal. Grijulie cu tot ceea ce înseamnă propria gospodărie, fe-
meia Balanţă o va amenaja cu mare gust, o va întreţine şi o va moderniza, 
neobosită şi mereu inventivă, ori de câte ori va fi nevoie. În casa femeii 
Balanţă totul va fi atrăgător, totul va însemna eleganţă şi bun gust . Orice 
amănunt, chiar lipsit de vreo semnificaţie, va dovedi că un ochi critic şi 
grijuliu a trecut pe acolo. În casa ei, în căsnicia ei, nativa în Balanţă va 
dovedi feminitate, înţelepciune, echilibru. Când este dezorientată, această 
femeie va avea neapărată nevoie de ajutor şi ar fi un mare păcat să nu fie 
sprijinită. Vorbele bune ale partenerului de viaţă o vor ajuta foarte mult 
şi, datorită firii ei ce trage mereu spre echilibru, va putea fi adusă pe linia 
de plutire fără prea mare efort. 
În mod normal, casa femeii Balanţă este o cetate a armoniei şi a 
frumuseţii. Bună gospodină, soţie adesea exemplară şi care-şi înţelege 
responsabilităţile, nativa în Balanţă va suferi profund când i se vor face 
observaţii privind casa ei. 
Se spune despre femeia Balanţă că este cu adevărat jumătatea bărbatului 
ei, cu o singură condiţie însă – acesta să remarce înfăptuirile ei şi, dacă se 
poate (şi trebuie să poată întotdeauna!), s-o aprecieze. Nimic altceva nu 
acţionează mai eficient asupra acestei native în Balanţă decât vorba dulce. 
În ceea ce priveşte poziţia, situaţia ei  dincolo de perimetrul casei, fe-
meia Balanţă va avea succes, fiind căutată atât pentru prietenia de care dă 
dovadă, cât şi pentru toleranţa ei, inclusiv faţă de celelalte femei. 
În afaceri sau la serviciu, femeia nativă sub semnele Balanţei se va com-
porta întocmai ca şi acasă, adică va depune atâta zel încât totul va fi, mai 
mereu, fără reproş.
Suflet şi pasiune. Exigentă cu sine, femeia Balanţă va fi, în schimb, mult 
mai îngăduitoare cu ceilalţi, ba chiar îi va consilia şi îi va ajuta, cu toată 
dezinvoltura şi priceperea, trecându-le cu vederea, nu o dată, unele lip-
suri sau stângăcii. În tot ceea ce face, femeia aflată sub semnele Balanţei va 
fi văzută comportându-se fără nici un fel de fandoseală. Şi, deşi, dispune 
de un preaplin sufletesc, nu va fi, totuşi, în nici o împrejurare, vulnerabilă 
în faţa bărbaţilor. Îi va plăcea însă, îi va plăcea mult să ofere cu genero-
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zitate din bogăţia sa sufletească, şi asta fără să ceară ceva în schimb şi, mai 
ales, fără să piardă dreapta măsură. 
Sufletul femeii Balanţă nu va fi nicicând de vânzare, dar nici nu va sta 
sub semnele gratuităţii. Şi aici există, şi va exista, o necesară şi dreaptă 
măsură, o cumpănă specifică zodiei de care aparţine. De altfel, femeia 
Balanţă nu se va dovedi, niciodată, atât de treabă, încât să fie considerată, 
pur şi simplu, proastă. Proastă de bună, adică. E bine de ştiut faptul că 
nativa în Balanţă este şireată, în felul ei, şi va da doar impresia că este 
accesibilă, mai ales sentimental. În final, tot ea va fi cea care va alege, 
întotdeauna sau aproape întotdeauna. 
Pasiunile femeii Balanţă, dincolo de cele artistice, sunt, totuşi, 
surprinzătoare prin modul lor de manifestare. Adică ard puternic la 
această femeie care pare, prin bunătatea ei în societate, amica tuturor, 
dar care nu este, de fapt, de foarte multe ori, decât amica nimănui, adică 
o însingurată care mai şi are obiceiul de a iubi în taină. Culmea este că, 
tocmai ea, cea care spune şi face atâtea, nu are curajul, nu are puterea 
să-şi mărturisească iubirea. Nativa în Balanţă, deşi pătimaşă, va cere 
cumpătare din partea bărbatului, dar îi va plăcea nespus dacă acest bărbat 
al ei este dotat, pe lângă alte cele, şi cu imaginaţie. Nativa în Balanţă are 
un respect deosebit pentru imaginaţie, pentru cei inventivi şi strălucitori.
Farmec şi sexualitate. Despre această fiică a lui Venus (zodia Balanţei 
este influenţată de planeta Venus) se spune, în lumea astrologilor, că este 
cea mai feminină dintre femei, fiind considerată, totodată, şi o mostră 
relevantă de farmec şi frumuseţe. Nativa în Balanţă nu va dori şi nu va 
iubi decât ceea ce i se pare ei frumos. Tot ce nu-i place ei, n-are nicio 
şansă să-i câştige inima nici măcar vremelnic, deoarece acestei doamne-
domnişoare îi place să se dăruiască numai după propria-i evaluare şi 
scară de valori.  
Femeia aflată sub semnele Balanţei este capabilă de multă vitalitate, de 
iniţiativă, de planuri şi înfăptuiri îndrăzneţe, în viaţa de zi cu zi, dar şi în 
iubirea ei. Îşi va expune frumuseţea cu bucurie, convinsă că toţi trebuie 
s-o vadă şi s-o aprecieze. Primeşte complimentele cu aceeaşi plăcere cu 
care ar aduna florile ei favorite. 
Se spune despre femeia Balanţă că îşi apreciază foarte mult corpul, 
acordându-i atenţie şi permanentă grijă. De altfel, ea va fi în stare să facă, 
adesea, chiar şi unele sacrificii, numai şi numai pentru a câştiga privirile 
celorlalţi, bărbaţi şi femei deopotrivă. În orice caz, femeia Balanţă va fi ea 
cea dintâi care-şi va admira corpul, hainele, pieptănătura şi se va studia 
cu maximum de atenţie, cu încântare şi chiar cu plăcere. Plăcându-i atât 
de mult de ea, normal că trebuie să placă, socoteşte dânsa, cel puţin tot 
atât de mult, şi celor din jur. Atât de plină de sine şi atât de convinsă de 
farmecele sale, nativa în Balanţă nu va fi, totuşi, prea detestată, bârfită sau 
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invidiată de cei din jur, ci acceptată, de obicei, aşa cum este şi, de multe 
ori, chiar îndrăgită. Caracteristicile de om bun ale acestei femei Balanţă, 
chiar dacă sunt învăluite în firescul orgoliu de femeie, se vor impune fără 
prea mare efort.
Atitudinea faţă de cei din jur. Un inventar al defectelor zodiilor 
precizează că nativii în Balanţă pot suferi uneori de megalomanie, zgârce-
nie, laşitate, iar în anumite împrejurări pot da dovadă de lene sau chiar de 
prostie. Se pare că aceste defecte majore nu prea sunt valabile în cazul fe-
meii Balanţă decât foarte rar. Mult prea îngăduitoare în relaţiile cu ceilalţi,  
Balanţa-femeie va fi cât se poate de riguroasă cu ai săi, cu cei din familia ei 
în primul rând. De asemenea, ea va fi exigentă, chiar dură, aproape lipsită 
de scrupule, în relaţiile cu bărbaţii cu care are legături sentimentale. Se 
pare că bărbaţii cu care femeia Balanţă are legături de dragoste vor fi pen-
tru ea, uneori, un fel de argument forte pentru siguranţa de sine, şi chiar  
pentru satisfacerea propriului orgoliu. Ataşamentul femeii Balanţă faţă de 
partenerii ei va fi, nu de puţine ori, la o cotă foarte joasă, uneori chiar sub 
semnele efemerului. 
Relaţiile sociale ale femeii native în zodia Balanţei vor fi în mod firesc di-
verse, dar vor avea prioritate cele din lumea artelor, aceasta manifestând 
un interes aparte pentru bărbaţii cu preocupări artistice. Cert este faptul 
că femeii Balanţă îi place să se poarte, mai ales atunci când iese în lume, 
ca o femeie de spirit. Altfel, va fi lacomă de relaţii sociale şi mereu va avea 
senzaţia că nu cunoaşte destulă lume, că e încă la marginea societăţii, deşi 
va străluci, adesea, pe la mijlocul sau chiar în vârful ei.
Feminitate. Considerată în viaţa socială, dar şi în relaţiile ei de dragoste 
drept exhibiţionistă, dominată de instincte feminine accentuate şi de or-
goliu, femeia Balanţă va face din feminitatea ei, adesea fără să vrea, un 
subiect de dezbatere. Fiind dominată în semnul ei zodiacal de Venus, fe-
meia nativă în Balanţă va şti, ca de când lumea, ce înseamnă teoria şi 
practica dragostei, fiind mirată ea însăşi de câte poate şti, şi face, fără prea 
mare efort de imaginaţie. Zodiacele mai vechi, elaborate în perioade mai 
pudice ale societăţii omeneşti, considerau femeia Balanţă ca pe o femeie 
care se lasă iubită şi nu are nici o iniţiativă în dragostea ei. Se pare că, între 
timp, după începuturile erei sexuale în anii ’60 ai secolului trecut, după 
lansarea mini-jupei şi a dezbaterilor deschise pe teme de sex şi sexualitate, 
lucrurile au fost reevaluate. Aşa că face că acuzaţia adusă femeii Balanţă 
de vechile zodiace, cum că ar sta de lemn-Tănase în actele ei de dragoste, 
pare a fi, în vremurile noastre, întrutotul depăşită. În contextul acestor 
împrejurări, femeia Balanţă este prezentată acum, atât de astrologi, cât şi 
de sexologi, ca o femeie plină de iniţiativă şi chiar în expansiune, în viaţa 
ei amoroasă şi afectivă. Această constatare, ce pare a fi mai apropiată de 
realitatea „din teren”, vine, în mod logic, în continuarea a ceea ce se ştia 
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de multă vreme, adică faptul că trupul şi inima femeii Balanţă cer multă 
dragoste. Această dorinţă de dragoste se va completa foarte bine cu sufle-
tul ei, care poate să rămână mereu senin, mereu luminos şi întotdeauna 
iubitor de frumos. 
Sensibilă la mângâieri şi la cuvinte fierbinţi, nativa în Balanţă nu va dori, 
totuşi, ca pregătirea momentului de dragoste să dureze prea mult. Ea va 
dori să se intre direct în subiect, fără prea multe preparative care, pentru 
una ca ea, pot însemna pierdere de vreme. 
În căsnicie, femeia nativă în zodia Balanţei va putea chiar să-şi surprindă 
soţul cu dăruirea ei în dragoste, asta poate şi ca o compensare a unei pre-
supuse vieţi cenuşii, sau ca expresie a unei filosofii realmente optimiste, 
potrivit căreia viaţa trebuie trăită cât mai intens şi cât mai frumos. 
Şi, totuşi, totuşi,  femeii Balanţă încă i-a mai rămas ceva şi din vechile zo-
diace. Este vorba despre comportamentul ei, să-i zicem specific, în actul 
iubirii, asemănător cu acela al unei virgine. Datorită acestui comporta-
ment, femeia Balanţă va da impresia, cu toată graţia şi senzualitatea, că 
dragostea îi este, de fiecare dată, un început, că este o debutantă în dome-
niu, iar bărbatul trebuie să se poarte cu ea, nu-i aşa, cu aceeaşi delicateţe 
cu care s-ar purta cu o începătoare.

Bărbatul BALANŢĂ

Comportare - în casă şi afară. Sunt destule zodiace care afirmă despre 
bărbatul nativ în zodia Balanţei că este, în privinţa femeilor, un scep-
tic niciodată vindecat. Faptul ar părea să surprindă, deoarece bărbatul 
Balanţă este cunoscut ca un om cu mari calităţi şi posibilităţi în a fi un 
personaj de referinţă printre ceilalţi oameni, mai ales datorită trăsăturilor 
conferite de zodia sa – spirit de echilibru, de negociere, de calm şi ac-
ceptare, de armonie. Un bărbat născut sub semnele Balanţei va fi, de felul 
său, un soţ foarte bun şi va avea o căsătorie reuşită atunci când găseşte o 
femeie care va vrea să facă dragoste cu el cât mai des şi care să dorească să 
se perfecţioneze în amor. Lucrurile vor sta cu mult mai bine atunci când 
femeia bărbatului Balanţă va avea o concepţie cât se poate de modernă 
despre dragoste şi sex. Deci, căsnicia bărbatului Balanţă va depinde mult 
de tot de acest element, adesea bărbatul Balanţă fiind considerat, în lumea 
specialiştilor astrologi şi sexologi, ca incapabil de iubire. Ori, în asemenea 
caz, femeia poate fi tocmai motorul care să susţină această relaţie şi să-i 
dea dimensiunea specifică zodiei şi, desigur, eficienţa necesară. Consi-
derat un bărbat dificil, nativul în Balanţă va deveni, însă, un partener de 
mare încredere pentru femeia care va reuşi să-l cucerească. 
Din păcate, acest bărbat Balanţă va avea tendinţa, uneori, de a trata fe-
meia ca pe o proprietate personală. În societatea modernă, o asemenea 
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comportare, o asemenea concepţie poate pune capăt oricărei legături de 
dragoste şi chiar unui concubinaj sau unei căsnicii. 
Vulnerabil, nativul în Balanţă va încerca, în permanenţă, să-şi regăsească 
echilibrul, asemenea acului unei busole care, oriunde ar fi, tot nordul va 
arăta. Fericirea nativului în zodia Balanţei va fi mare dacă în casă, în fami-
lie, va fi armonie, va fi echilibru. Aceleaşi stări le va trăi acesta şi în raport 
cu situaţia sa de la serviciu sau din afaceri. Colegii sau chiar subordonaţii 
bărbatului Balanţă vor avea, în mod obişnuit, o colaborare foarte bună cu 
acesta. Se ştie că nativului în Balanţă nu-i place nicidecum confruntarea 
şi face tot ce-i stă în putinţă pentru a o evita. Nativul în Balanţă este, 
poate, cel mai mare iubitor de bună înţelegere de pe tot pământul. Din 
acest punct de vedere, o femeie sufletistă, pricepută la oameni, va şti să 
şi-l apropie pe acest bărbat aflat în zodia Cumpenei şi să-şi găsească, ast-
fel, marele reazem al vieţii ei.
Suflet şi pasiune. În ceea ce priveşte afectele, dragostea, relaţiile pa-
sionale, nativul în zodia Balanţei este ca un tăciune aproape stins. 
Disponibilităţile sale afective şi sexuale rămân, adesea, adânc ascunse, 
asemenea unui metal preţios, care se obţine, totuşi, dar în cantităţi infime, 
din multe tone de minereu . Se spune, totuşi, despre bărbatul Balanţă că 
este în stare, dacă posedă frumuseţe şi inteligenţă, să facă din femeie o 
sclavă a iubirii. Această performanţă i se poate întâmpla, ciudat, de necre-
zut, tocmai unuia ca el, despre care se mai afirmă, mai în glumă, mai în 
serios, şi faptul că nu ştie niciodată ce-i femeia şi, mai ales, la ce-i bună fe-
meia la casa omului. Adevărul este însă că bărbatul nativ în zodia Balanţei 
este, de felul său, ceva mai lucid decât trebuie în mod normal şi, poate că 
şi din acest motiv, el nu-şi pierde capul atât de uşor. Neavând un puternic 
foc interior şi dovedind şi o lentoare greu de acceptat la un bărbat când e 
vorba despre femei, nativul în Balanţă va putea stăpâni femeia, fie ea cât 
de focoasă, asemenea unui driver priceput care pilotează un automobil de 
teren într-o zonă accidentată. Practic, el nu va pierde în faţa femeii decât 
foarte rar, dar când va pierde, apoi acea pierdere va fi definitivă. 
Altfel, nu trebuie uitat faptul că bărbatul Balanţă este iubitor de frumos şi, 
în consecinţă, va preţui femeile chiar şi din considerente artistice. Totuşi, 
în economia sa afectivă, bărbatul Balanţă va găsi cu uşurinţă, şi chiar cu 
bucurie, cu încântare, un loc şi pentru femeie, dar destul de rar, destul 
de rar un loc central.  Poate că o frână, destul de puternică în exprima-
rea acestui bărbat, în relaţiile sale de dragoste,  este şi tendinţa sa spre 
perfecţiune. Nativul în zodia Balanţei va fi înclinat, parcă în mod natural, 
să găsească şi defecte femeii pe care şi-a propus s-o cucerească, iar când 
o va cuceri se va întreba, asemenea unui nătâng,  de ce oare a cucerit-o 
şi ce trebuie să facă, totuşi, pentru a ieşi din încurcătură. Greu de spus, 
dificil de dat un sfat, deoarece relaţia a ajuns la un anumit punct de unde 
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nu prea mai există întoarcere, iar de lăsat totul baltă nu se poate, nu-i stă 
în fire, el fiind Balanţă, adică omul armoniei, al echilibrului, al împăcării.
Farmec şi sexualitate. Dacă e frumos, capabil şi plin de energie, un na-
tiv în zodia Balanţei poate fi considerat, pur şi simplu, o risipă a naturii, 
deoarece nu va bucura decât în mică măsura sexul frumos, deci nu-şi 
va duce la îndeplinire menirea sa ca bărbat decât în anumite condiţii şi 
împrejurări. 
Criticabil din punctul de vedere al retractilităţii sale sexuale, bărbatul 
Balanţă îşi va evidenţia, în schimb, prin discuţii de bun nivel intelectual, 
atât sensibilitatea sa, sufletul său iubitor de frumos, de armonie şi ordine, 
cât şi verticalitatea sa ca om de lume, ca bărbat în societate. Nativul în zo-
dia Balanţei are, prin urmare, mult farmec personal, fapt ce-l va propulsa, 
cu destulă uşurinţă, în societate. 
În viaţa de zi cu zi, datorită  comportamentului său de  interior,  lipsit a-
desea de vlagă, de convingere, de idei clare, de voinţă, acest bărbat Balanţă 
va da bătăi de cap femeii care se va ataşa de el. 
Se zice despre bărbatul aflat sub semnele Balanţei că este greu de cucerit, 
intuiţia sa trăgând, prompt, imediat, semnalul de alarmă, în orice îm-
prejurare, dacă ceva nu este în regulă. Totuşi, în demersul său de apropiere 
de femei, căci există, totuşi, şi un asemenea impuls şi în cazul bărbatului 
Balanţă, acesta va face uz, fără scrupule, de farmecul personalităţii sale, de 
calităţile sale intelectuale şi spirituale, de limbajul său îngrijit, de bunele 
sale maniere. Nefiind nebun după dragostea fizică, bărbatul Balanţă va 
putea să-şi joace partenera pe degete, un joc destul de chinuitor  pen-
tru cea care i-a căzut în plasă. Energia, vitalitatea, buna dispoziţie, non-
agresivitatea, calmul, preocupările pentru frumos ale nativului în Balanţă 
sunt tot atâtea tentaţii pentru femeile care nu vor prididi să-şi facă pla-
nuri în legătură cu el. Numai că acest bărbat le va înşela aşteptările nu de 
puţine ori, purtându-se aproape ca un somnambul şi dând impresia că 
nu ştie pe ce lume se află. Se pare că acest gen de comportare face parte, 
totuşi, dintr-o anume strategie a bărbatului Balanţă, fiind un mijloc de a 
scăpa de insistenţele unor posibile partenere, el unul neavând nevoi atât 
de mari şi presante în ceea ce priveşte sexul. Potrivit firii sale echilibrate, 
bărbatul din această zodie va evita, adesea, zbuciumul unei legături de 
iubire, agitaţia, supărările şi chiar şi bucuriile prea mari generate de ase-
menea complicaţie care, după cum se ştie, este nu numai sentimentală, ci 
şi socială.
Atitudinea faţă de cei din jur. În general, fermecătorul bărbat Balanţă 
va face tot posibilul ca echilibrul său interior să nu fie deloc tulburat sau, 
dacă va fi tulburat, acest fenomen nu va trebui să se propage prea în pro-
funzimea fiinţei sale. Astrologii afirmă că, totuşi, echilibrul bărbatului 
nativ în Balanţă poate fi clătinat de un element foarte important în 
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existenţa fiecăruia dintre noi, şi anume de bani. Nărăvindu-se la bani, 
bărbatul Balanţă, dar şi femeia Balanţă, îşi vor schimba comportamentul, 
înstrăinându-se de firea lor iubitoare de armonie, colaborare şi prietenie. 
În acest condiţii, Balanţa poate trece în opusul ei, devenind un personaj 
arţăgos, necooperant, clevetitor, laş, gică-contra, labil psihic. Mai mult 
decât atât, beneficiind  de capacitatea sa de a colabora cu oamenii, de a le 
câştiga încrederea şi de a şi-i apropia, bărbatul aflat sub semnele Balanţei 
va putea forma, la serviciu sau în afaceri, grupuri sau grupuleţe care pot 
deveni nocive, înşelând, uneori, chiar şi încrederea colaboratorilor. Evi-
dent, asemenea comportare provoacă, mai întotdeauna, mari disfuncţii 
în echipa, în grupul de muncă. Dacă nu apar banii pe primul plan (şi, 
în general, bărbatul nativ în zodia Balanţei nu are patima, manifestă, a 
banilor şi nici a jocului de cărţi), acest om aflat sub semnele Cumpenei va 
şti mereu, în mod natural, dreapta măsură şi va fi, atât un şef de familie, 
cât şi un membru al societăţii demn de tot respectul.
Virilitate. Deşi nu este o fire sportivă şi nu se prea omoară cu activitatea 
sportivă, placidul bărbat venit pe lume sub semnele  Balanţei se va dovedi 
surprinzător de viguros în iubirile sale şi, totodată, ferm hotărât în a-şi 
face datoria în aşa fel încât toată lumea să fie cu adevărat mulţumită. 
Totuşi, unele zodiace susţin că bărbatul Balanţă este un om incapabil  să 
iubească şi chiar incapabil să facă dragoste, fiind,  atunci când este ca-
zul, doar o maşină de făcut sex şi nimic mai mult. Aceleaşi zodiace pesi-
miste aruncă o lumină proastă asupra bărbatului Balanţă şi atunci când îl 
acuză că nu este în stare să vadă în femeie  altceva decât un obiect sexual. 
Desigur, asemenea afirmaţii tranşante nu acoperă nicidecum realitatea 
atât de diversă a oamenilor trăitori sub semnele acestei zodii, multe dintre 
aspectele precizate de unele zodiace mai vechi fiind valabile, foarte posi-
bil, doar în cazul unor personalităţi accentuate. 
Caracteristicile luminoase ale zodiei -  zodie ce afirmă o umanitate 
generoasă - nu pot să nu apară şi în comportamentul sexual al bărbatului 
nativ în Balanţă. Fireşte, nu e vorba să invocăm aici generozitatea sexuală 
a acestui nativ, care ar exista şi n-ar exista (depinde de astrologul care face 
interpretarea zodiei), ci funcţionarea sa, inclusiv în plan sexual, ca un om 
întreg şi nu ca un rătăcit printre oameni. 
Defectul bărbatului Balanţă, prezent şi în relaţiile sale sexuale, este că 
exagerează cu pragmatismul. Şi apoi mai este şi faptul că analizează prea 
mult, mult prea mult. Ceea ce înseamnă ineficienţă şi, desigur, pierdere de 
vreme. Întrebuinţându-se atât de puţin în dragoste, vigurosul bărbat nativ 
sub semnele Balanţei rămâne, şi din acest punct de vedere, un mister şi 
un ghem de contradicţii. Şi asta oricât ar analiza şi şi-ar da cu presupusul, 
atât astrologii, cât şi psihologii şi medicii. Cele mai cunoscute zodiace 
pariază, totuşi, pe bărbatul Balanţă, aducând în sprijinul său câteva ar-
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gumente importante: are imaginaţie erotică, pasiunea lui durează, ştie, 
totuşi, să fie tandru atunci când face dragoste, îşi respectă partenera şi are 
grijă de nevoile şi plăcerile ei. 
Prin urmare, atunci când bărbatul Balanţă se va deranja să facă dragoste, 
partenera sa poate fi sigură că, realmente, va avea parte de aşa ceva şi 
nicidecum de o simulare. E greu bărbatu-acesta de pornit, dar de-l 
porneşti…



Zodia SCORPIONULUI
                        
- SCORPIUS -

24 octombrie – 22 noiembrie

Caseta cu bijuterii a SCORPIONULUI

1. Caracterul zodiei. Scorpionul, zodie aflată sub semnele toamnei 
depline, desfăşurată sub un cer înalt, clar şi calm, are caracterele apei, 
fiind ceea ce în mod obişnuit se numeşte o zodie de apă. Această zodie 
va purta cu ea ceva specific şi pregnant derivând din misterul şi bogăţia 
apei, element considerat de filosofi, cândva, ca fiind principiul univer-
sal, temeiul a tot ce există pe pământ. Scorpionul va reprezenta apa în 
repaus, în linişte, sub forma ei de moment, de-o clipă, ce sugerează, fără 
îndoială, o posibilă eternitate. Această apă în repaus se va dovedi, în mod 
surprinzător, nu o dată, fierbinte, şi chiar foarte fierbinte. Dintre cele trei 
zodii ce poartă semnul apei – Rac, Scorpion şi Peşti – Scorpionul este 
semn fix, fiind unul dintre cele mai puternice semne din tot zodiacul. 
Nativul în această zodie este cu totul deosebit, remarcându-se printr-o 
tenacitate inimaginabilă, deoarece dispune de resurse fizice şi psihice 
imense. În dragostea sa, de exemplu, el va fi un perseverent şi va face, la 
modul cel mai natural cu putinţă, cu aerul cel mai firesc din lume, presi-
uni incredibile, neoprindu-se decât atunci când cetatea va capitula.
2. Ziua norocoasă – marţi. E o zi când săptămâna se află în urcare, Scor-
pionul fiind o zodie mobilizatoare. Marţea este ziua luptătorilor, dar şi a 
oamenilor capabili de mari surprize.
3. Cifra norocoasă – 9. Potrivit numerologilor, această cifră a misteru-
lui va avea, deopotrivă,  conotaţii pozitive şi negative, într-un amestec 
ingenios, fiind, de bună seamă, semnul unor iniţiative definitorii pentru 
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întreaga existenţă, din fragedă pruncie şi până la adânci bătrâneţi. Putere 
asemănătoare vor avea, de asemenea,  toate celelalte numere formate din 
cifra 9 sau divizibile cu 9. Iată, de pildă, o relatare din folclorul romanesc: 
“Nouă meşteri mari..”. Oamenii cifrei 9 vor lupta cu toată convingerea, cu 
toată determinarea, pentru onoruri şi prestigiu. Sunt inşi foarte rezistenţi, 
fiind luptători ce dovedesc, nu o dată, un curaj nebun, instabili şi agitaţi, 
cinstiţi şi cu un neadormit spirit competitiv, dotaţi, totodată, şi cu o mare 
putere sexuală.
4. Piatra norocoasă. Două pietre vor aduce noroc nativului în Scorpi-
on – topazul şi malachitul. Incolor, sau galben în mod obişnuit, topazul 
poate fi şi albastru, violet sau roşu, fiind cristalizat în sistem rombic. Când 
cristalele sunt mari şi limpezi, topazul este considerat piatră preţioasă. 
Folosit ca piatră de ornament, malachitul sau malahitul are o culoare 
verde sticloasă. În ceea ce priveşte metalul aflat în stăpânirea acestei zo-
dii, este vorba despre fier, un simbol străvechi al forţei şi al tăriei, fizice 
şi sufleteşti. Fierul simbolizează lupta, nu neapărat cu alţi oameni, ci mai 
ales cu natura, cu timpul, cu mersul implacabil al universului. Este o luptă 
inegală, aparent fără sorţi de izbândă, dar sunt, iată, şi oameni care-şi iau 
drept aliat cutezanţa...
5. Culoarea norocoasă. Roşul este, fără doar şi poate, o culoare apropiată 
zodiei Scorpionului, mai ales dacă este vorba despre un roşu consis-
tent, fie el aprins, puternic, sau întunecos, deci un colorit foarte-foarte 
dens, foarte persistent. De asemenea, toate celelalte culori în varianta lor 
strălucitoare, aprinsă, incendiară se vor dovedi favorabile norocului Scor-
pionului.
6. Floarea norocoasă. Dintre flori, garoafa roşie va sluji cel mai bine 
norocul nativului în Scorpion. Este o floare fragilă, dar care impresionează 
prin aspectul ei, precum şi prin mirosul suav şi consistent. În general, flo-
rile viu colorate vor contribui, ori de câte ori se va ivi ocazia,  la înmulţirea 
norocului Scorpionului.
7. Parfumul norocos. Scorpionul va fi ajutat la viaţa sa de parfumuri-
le grele, cu un miros aproape palpabil, cum ar fi cel de mosc, dar va fi 
susţinut în a-şi juca şansa şi de alte arome, cum ar fi cea de magnolie.
8. Muzica norocoasă. Nativul în Scorpion va fi inspirat în demersurile 
sale, în gândire şi în acţiune, de muzicile viguroase, cum sunt, de exem-
plu, muzicile pe ritmuri de marş, muzica de fanfară, muzica de alămuri, 
muzica pe ritmuri cadenţate, muzica pe ritmuri robuste şi optimiste.
9. Calitatea umană admirată – fermitatea. Nativul în Scorpion are nos-
talgia mâinii de fier, a vieţii în regim forte, şi va dori ca el însuşi să fie 
convingător şi eficient în acţiunile sale, fără însă a fi nevoit să dea prea 
multe explicaţii.
10. Calitatea umană detestată – milogeala. Nativului în Scorpion  nu-i 



97Marele zodiac al iubirii

plac oamenii slabi de fire sau care se manifestă ca nişte oameni slabi, vul-
nerabili, neajutoraţi, văicărindu-se, plângându-se mai mereu, milogindu-
se, dându-se loviţi în aripă.
11. Ideal de viaţă – să ajungă bogat, adică să scape de obsesia zilei de 
mâine în ceea ce priveşte existenţa materială.
12. Dorinţa secretă – să aibă o viaţă socială armonioasă, bazată pe în-
credere şi colaborare. Nativul în Scorpion va aprecia, în mod deosebit, 
oamenii de cuvânt.  
13. Verbul specific – a dori. S-ar zice că nativul în Scorpion este un per-
sonaj care pofteşte mult. Din acest motiv, este bine să i se reamintească, 
adesea, următoarea aserţiune: Să nu pofteşti la femeia şi bunurile aproape-
lui! 
Fiind un expansiv, un extravertit  prin excelenţă, Scorpionul nu va ţine 
prea mult seama de această normă morală.
14. Zodii care se armonizează cu Scorpionul -  Racul, Peştii şi, într-o 
măsură mai mică, Berbecul. Uneori, Scorpionul poate intra în rezonanţă 
afectivă şi cu Taurul, Fecioara sau Capricornul.
15. Zodii conflictuale cu Scorpionul. Această zodie, cu nativi foarte pu-
ternici din toate punctele de vedere, poate intra în conflict cu oricare din-
tre nativii celorlalte zodii. De notat faptul că nativul în Scorpion se poate 
confrunta cu oricine şi oriunde, având un mare potenţial de conflict, de 
agresivitate, dar şi de apărare. 
16. Zodiile concubinajului şi ale căsătoriei Scorpionului. Racii şi Peştii 
par a fi cei mai potriviţi nativi pentru a convieţui cu Scorpionii. Şi celelalte 
zodii pot face casă bună cu Scorpionul, dar numai în cazuri anume, deci 
nu se poate generaliza. Astrologii afirmă despre Scorpion că, în privinţa 
mariajului, aceasta este cea mai liberă dintre zodii. Puternicul Scorpion 
poate lua în robia dragostei sale pe oricine pofteşte, indiferent de zodie. 
Va fi un mare egoist şi un hulpav, dorinţele sale fiind pe primul plan. În 
acest context, chiar şi partenerul cel mai iubit de un Scorpion este nevoit, 
în cele din urmă, să închine steagul în faţa voinţei năbădăiosului.
17. Trăsăturile personalităţii Scorpionului. Este cel mai puternic semn 
al zodiacului, fiind o adevărată forţă a naturii. Nativul în Scorpionul este 
îndrăzneţ, capabil de creaţie, curajos până în pânzele albe. În acţiunile 
sale manifestă ingeniozitate, originalitate, şiretenie. Poate fi agresiv. În 
viaţa cotidiană se manifestă nu numai ca un om cu inteligenţă ascuţită, 
ci şi ca un om suspicios, sceptic, rezervat, calculat. Iubeşte natura. Are 
sentimente şi convingeri (oricare ar fi ele) adânci şi puternice. Greu i se 
va putea ţine piept, în toate planurile. Va fi dificil de convins şi de adus pe 
drumul considerat bun, deoarece nu chiar întotdeauna va percepe reali-
tatea aşa cum trebuie.  Pentru a ne da seama de personalitatea Scorpionu-
lui, trebuie să menţionăm aici faptul că acesta este singurul semn zodiacal 
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cu trei simboluri: a) scorpionul umil şi terestru, dar mortal; b) şarpele ca 
simbol al păcatului, dar şi al înţelepciunii; c) vulturul care se avântă spre 
cerurile larg deschise, simbolizând înălţarea spirituală.
18. Călăuză astrală. Scorpionul este dirijat de două planete bine contu-
rate: Marte şi Pluton. După cum se ştie, Marte nu este un semn tocmai 
bun, fiind o planetă fierbinte, planeta focului, a căldurii, a incisivităţii, a 
războiului. Chiar şi dragostea  nativului Scorpion se prezintă, adesea, ca 
o luptă continuă, uneori omul acesta căutând lupta, chiar şi în amor, de 
ce nu, deoarece numai aşa simte că se poate mobiliza, că numai aşa poate 
trăi cu adevărat.
19. Simbol astrologic. Această zodie va fi identificată nu numai prin 
Scorpion, ci şi prin Şarpe şi Vultur, alte două animale cunoscute ca fiind 
foarte puternice, singuratice şi agresive. Unii nativi vor fi precum vulturii, 
şi vor respira aerul înălţimilor vieţii; ceilalţi vor fi personaje terestre, cu 
mare forţă, inclusiv prin venin, dar care vor rămâne, orice ar fi,  la nivelul 
solului.
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Semnele Scorpionului vor 
influenţa activitatea organelor de reproducere şi rectul. Nativii în Scor-
pion se pot confrunta, destul de uşor, cu afecţiuni ale organelor de re-
producere (inclusiv boli cu transmitere sexuală), ale prostatei sau ale 
intestinului gros. Scorpionul este o zodie puternică şi prin faptul că ea 
guvernează organele regeneratoare ale speciei umane, dar şi cele care îi 
pot asigura curăţirea de mizeria materială. În acest sens, s-ar putea spune 
despre Scorpion că este o zodie cu influenţe purificatoare.
21. Poziţia semnului zodiacal. Steaua cea mai strălucitoare a acestei zo-
dii este Antares, o stea mare, de culoare roşietică, situată la 160 de ani-
lumină de Soare. Puterea acestei stele este excepţională, fapt explicabil, 
de altfel, deoarece este de 300 de ori mai mare în diametru decât Soarele. 
Poate că aşa se şi explică de ce Scorpionul este atât de puternic. Constelaţia 
zodiacală a Scorpionului, a Scorpiei (Scorpius) este plasată între Balanţă 
şi Săgetător, în emisfera australă. Este o constelaţie foarte întinsă, semn că 
până şi stelele de pe cer se dau deoparte şi-i fac loc.  
22. Zonele sensibile în dragoste. Sensibilitatea erotică a nativului în 
Scorpion nu va fi plasată pe undeva pe corp, ci exact în zona care tre-
buie, adică în regiunea organelor genitale şi pe suprafaţa organelor geni-
tale. Evident, nativul în Scorpion va putea deveni, în asemenea condiţii, 
neaşteptat de repede, un adevărat vulcan de iubire. Va da în clocot, cu 
uşurinţă,  la primul semn!

Trăsăturile generale ale nativului în  SCORPION

Chiar şi astrologii se minunează în faţa acestei zodii. În tabloul omenesc al 
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Scorpionului vor fi  pregnante, întotdeauna, atât caracteristicile pozitive, 
cât şi cele negative. Altfel spus, Scorpionul înseamnă, în mod obişnuit, o 
sumă de trăsături extrem de apăsat conturate. Cu firea sa puternică, de 
stăpân al vieţii, Scorpionul va fi, în toate datele sale, o natură puternică, 
atotcuprinzătoare, agresivă şi dominantă. Dispunând, totodată, de o 
imaginaţie bogată, de o remarcabilă intuiţie privind evoluţiile proceselor 
şi fenomenelor, de un ascuţit  simţ al realului, Scorpionul este capabil, 
de pe acest textură densă, să lanseze, oricând, artificii de spirit şi lumină. 
Nu va lipsi din personalitatea nativului în zodia Scorpionului latura 
întunecată, ascunsă, acea intimitate plină de necunoaştere, de temeri, 
de credinţe oarbe, de idei măreţe sau îndrăzneţe şi greu de adus la lu-
mina zilei poate şi pentru faptul că ar şoca. Vorbirea directă,verde-n faţă, 
a nativului Scorpion, îi poate spori acestuia charisma, ajutându-l mult 
în dorinţa sa de a urca sus, sus de tot pe scara socială. Corect de  felul 
său, nativul Scorpion poate fi lesne tulburat dacă cei din juru-i nu stau în 
pătrăţica lor şi, mai mult decât atât, îl incomodează, îl deranjează. 
Scorpionul îşi va plăti, cu scrupulozitate, datoriile, şi încă la timp şi fără 
crâcnire, şi de aceea va dori ca şi alţii să procedeze la fel. Dacă nu se va 
întâmpla aşa ceva, Marele Scorpion va fi frustrat, puternic frustrat, şi mult 
prea uşor va putea exploda. Sarcasmul şi încăpăţânarea în a produce şi 
efectua, vizavi de orice  cauză, o demonstraţie logică, îl vor face pe nativul 
în Scorpion mai puţin agreat  şi, din acest motiv, nu de puţine ori va avea 
relaţii sociale ceva mai complicate. 
În mod obişnuit, Scorpionul are idei clare despre ceea ce înseamnă bine 
şi rău, ecartul dintre bine şi rău fiind, în cazul său, uriaş. Pe acest ecart se 
vor găsi fel de fel de nuanţe şi atitudini, fapt ce oferă nativului în Scorpion 
o partitură consistentă pentru o certă afirmare socială şi o adresabilitate 
foarte bogată. Interesant este de observat faptul că un nativ atât de pu-
ternic, aşa cum este cel aflat sub semnele Scorpionului - cel mai puternic 
din tot cercul zodiacal - va şti, mai mereu, nu numai să câştige, ci să şi 
piardă. Chiar dacă va fi perdant, Scorpionul va fi gata, oricând, s-o ia de 
la capăt şi să recupereze, el dispunând de foarte multă energie, mentală 
şi nu numai. Scorpionul se aseamănă, în bună parte, cu Pasărea Phoenix 
şi, precum aceasta, chiar lovit decisiv, el va găsi resurse să renască din 
propria-i cenuşă. Nativul Scorpion are puterea şi abilitatea de a-şi con-
strui şi reconstrui personalitatea şi, din acest motiv, este foarte adaptabil 
şi integrabil. Totodată, Scorpionul  îşi va asuma, în procesul de transfor-
mare, de revoluţionare, nu numai datele şi faptele propriei persoane, ci 
şi pe acelea ale celor din cercul, din societatea în care trăieşte, asemenea 
unei mari puteri garante. 
Ca lider, nativul în Scorpion va fi deosebit de puternic şi va avea atâta 
forţă încât îi va putea magnetiza şi pe ceilalţi, făcându-i, nu o dată, să-l 
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însoţească în aventurile sale de reorganizare a lumii. Profund în toate ges-
turile sale, în fapte şi idei, Scorpionul va încerca să-i transforme şi pe cei 
din jurul său. 
În toate demersurile sale, intime sau sociale, Scorpionul va dovedi 
rezistenţă şi răbdare, el dispreţuind lucrul făcut de mântuială, fapta dusă 
la îndeplinire cu superficialitate. 
De asemenea, Scorpionul este un personaj dotat cu o foarte bună memo-
rie. Poate că şi această memorie contribuie, într-un fel, la manifestarea 
acestui Scorpion ca un răzbunător consecvent în raport cu  cei care s-au 
comportat faţă de el, sau chiar faţă de cei care-i sunt prieteni sau protejaţi, 
nedemn, arogant, discreţionar, în orice caz profund injust. 
Scorpionul se dovedeşte, de obicei, un prieten de foarte bună calitate, 
un om dedicat prieteniei, un slujitor autentic al sentimentului camara-
deresc. Foarte secretos de felul său, Scorpionul va dori, însă, foarte mult, 
să cunoască secretele celorlalţi şi să opereze cu ele în folosul său propriu.
În ceea ce priveşte comportamentul său sentimental, Scorpionul va ţine la 
dragostea sa ca la un bun de nepreţuit, fiind un nativ care vede nu neapărat 
finalitatea iubirii sale, ci însăşi iubirea, însăşi relaţia de dragoste, puntea 
aceea dintre suflete pentru care el a depus eforturi s-o construiască şi să 
arate, nu-i aşa, pe gustul său. Grădinile cu dragostea Scorpionului vor fi 
asemenea celor ale Semiramidei, păzite fiind cu săbii de-oţel. Altfel spus, 
Scorpionul este cel mai pătimaş îndrăgostit din tot zodiacul şi va face dra-
goste cu o profundă şi chiar brutală convingere de campion al iubirii pe 
pământ. Afirmaţia este valabilă atât pentru femeile Scorpion, cât şi pentru 
bărbaţii Scorpion, după cum valabile sunt, pentru toţi nativii în Scorpion, 
atât sentimentul apăsător al geloziei şi agresivitatea lor în relaţia de iubire 
şi în actul dragostei fizice, cât şi suspiciunea, egoismul, revanşismul. Din-
colo de toate acestea însă, marele Scorpion va iubi cu efuziune, cu sen-
zualitate, cu impulsivitate  şi uitare de sine, ca într-o sărbătoare antică, în 
care sunt de neconceput piedicile comune ale societăţii contemporane - 
pudoarea, intimitatea exagerată, oprobriul, excluderea dintre oameni sau 
măcar din rândul lumii bune, toate în numele unor axiome de genul: nu-i 
frumos, nu se cade, nu se cuvine, vede lumea, vorbeşte lumea, e ruşine, 
nu suntem animale, nu suntem maimuţe, nici animalele nu procedează 
aşa. Când are prilejul să facă dragoste, nativul în Scorpion va fi cuprins de 
minunata sărbătoare a firii, a naturii, şi nimeni şi nimic nu-l va mai putea 
opri, la o adică, să se manifeste în toată splendoarea sa.

Femeia SCORPION

Comportare - în casă şi afară. Se spune despre femeia Scorpion că ştie 
totul despre bunele maniere, despre femei şi bărbaţi, despre dragoste, 
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dar mai ales despre relaţia, niciodată îndeajuns de bine lămurită,  dintre 
bărbaţi şi femei, relaţie începută, cândva, în negurile omenirii, dar şi în lu-
mina dumnezeirii, sub un măr din Grădina Raiului. Această femeie nu va 
regreta niciodată greşeala strămoaşei Eva, şi nici faptul că Adam a poftit, 
atât de mult, fiind  încurajat şi de vicleanul şarpe, să guste din mărul femeii 
lui, femeie care, până atunci, avusese doar rolul de a-i ţine de urât. Femeia 
nativă în zodia Scorpionului va explica, pe îndelete, oricui va voi s-o as-
culte că, de fapt, Adam voia încă de multă vreme să încerce merele Evei, 
dar că nu i s-a ivit ocazia decât sub mărul păcatului, unde Marele Spirit 
tocmai îi scăpase din ochi, datorită frunzişului des şi mulţimii de mere. 
Şi dacă tot i-a trimis Dumnezeu pe cei doi indisciplinaţi pe pământ, să se 
înmulţească, atunci de ce să nu facă ei dragoste, că doar nu s-or înmulţi 
prin butăşire sau altoire. Cu asemenea convingeri, femeia Scorpion va fi o 
bună gospodină în casa ei, termenul de bună gospodină începând pentru 
ea cu facerea ciorbei în bucătărie şi terminând, desigur, cu îmbucurarea ei 
şi a bărbatului ei în patul conjugal. Convingătoare în gospodărie, nativa în 
zodia Scorpionului va fi la fel de puternică şi în societate, unde va călători 
cu business-class şi va avea comportarea şi succesul pasagerilor obişnuiţi 
de la clasa lux. Se spune că energia acestei femei este inepuizabilă şi că 
puţini sunt aceia care vor putea s-o egaleze în muncă şi iniţiative. Ea va fi 
cea care va găsi, cu multă siguranţă de sine şi pricepere, soluţia salvatoare. 
Va munci şi se va destinde, complet descătuşată, şi bineînţeles că va cere 
şi celorlalţi să fie asemenea ei. Astrologii afirmă că nici un bărbat nu se 
va plictisi cu o femeie Scorpion, chiar dacă această femeie nu e, în toate 
cazurile, chiar atât de frumoasă. Defectul, dar şi calitatea ei – ia totul în 
serios, convinsă că există, de la divinitate, un timp al trăirii şi un altul al 
mărturisirii, şi că aceşti timpi trebuie respectaţi, cu sfinţenie, de fiecare 
om, dăruit, din păcate, cu numai o singură şi irepetabilă viaţă.
Suflet şi pasiune. Cu un suflet mare şi fără de odihnă, femeia aflată sub 
semnele  Scorpionului va lumina şi va revigora totul în jurul său. Va fi 
atât de voluntară încât unii, bărbaţi şi femei deopotrivă, ar putea să se 
simtă deranjaţi de iniţiativele ei şi să-i fie potrivnici. Realitatea dovedeşte 
însă că, în cele din urmă, mai toţi îi vor da dreptate şi vor fi alături de 
ea. Iubind viaţa cu patimă, femeia Scorpion va avea grijă să aloce, o fe-
lie importantă, pasiunilor dedicate dragostei, indiferent de vârstă. Va şti 
să-şi trăiască viaţa în toate ipostazele ei, iar în caz de eşec se va ridica şi 
va merge, mai departe, mereu mai departe, asemenea negustorului John-
nie Walker. Ca orice femeie, îşi va dori multă dragoste platonică, dar va 
căuta, cu ardoare, şi dragostea fizică. Pentru împlinirea acestor scopuri 
atât de fireşti, femeia Scorpion va pune la bătaie tot arsenalul ei, va fi 
tenace şi imaginativă, va convinge şi se va lăsa convinsă, va cere sau îşi 
va lua singură. De multe ori va fi asemenea unui tăvălug, şi nimic nu-i va 
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sta în cale. În acele momente incandescente, pentru a-şi atinge scopurile, 
va urzi planuri măreţe. Deşi este o fiinţă puternic socializată, cu multe şi 
diverse relaţii, nativa în Scorpion va fi greu de cunoscut în totalitatea ea. 
Tipic acestei zodii, de altfel – femeia Scorpion va face tot posibilul şi va 
desfăşura, în acest sens, un plan complex, impresionant, pentru a-i „citi” 
cât mai bine pe ceilalţi. În schimb, ea va continua să fie asemenea unei 
enigme, până la capăt, când, chiar şi atunci, prea puţini îşi vor da seama 
că au fost traşi pe sfoară. 
Eroină a pasiunilor eclatante, nativa în zodia Scorpionului va rămâne, 
paradoxal, o femeie misterioasă, care va lăsa în urma ei un şir de semne 
de întrebare, dar şi o puternică impresie, de obicei favorabilă. Există 
părerea că nici chiar soţul ei de-o viaţă nu va reuşi s-o cunoască decât  
destul puţin, dar asta nu înseamnă că nu va fi pe deplin mulţumit de iubi-
rea şi prietenia ei, de calităţile ei de mamă şi gospodină.
Farmec şi sexualitate. Impresionând, adeseori,  mai mult prin perso-
nalitate decât prin fizic, nativa aflată sub semnele zodiei Scorpionului va 
fi aspră cu bărbaţii care nu-şi fac datoria în dragoste, sau care îşi atribuie 
rolul de cuceritori de ocazie. De asemenea, îi va respinge cu toată fermi-
tatea pe bărbaţii care vor s-o subordoneze şi s-o transforme într-o păpuşă. 
Femeii Scorpion i se va părea inacceptabil aşa ceva, oricât de tandri  ar fi 
acei bărbaţi acaparatori. Prin metodele ei “specifice”, nativa în Scorpion 
va şti să ajute bărbatul aflat în neputinţă, făcând, se zice, minuni. Deşi este 
expansivă, agresivă, şi uneori plină de năbădăi, femeia Scorpion cultivă în 
dragostea ei ideea, încă modernă, a egalităţii sexelor, nefiind de acord cu 
faptul că femeia trebuie să fie discriminată pozitiv. Potrivit convingerilor 
ei, din potirul plăcerii şi al pasiunilor adânci şi răvăşitoare trebuie să bea 
atât femeia, cât şi bărbatul, deopotrivă. Aceasta este părerea războinicei 
femei Scorpion, nepoată în linie directă a Evei, dar şi fiică fierbinte şi 
virtuoasă a zeului Marte.
Atitudinea faţă de cei din jur. Astrologii afirmă că acestei femei atât de 
dotate din cam toate punctele de vedere, dar mai ales spiritual, voliţional, 
îi vor rezista numai  persoanele cu o voinţă cel puţin tot atât de puternică 
pe cât are şi ea. Interesată de bunele maniere,  nativa în Scorpion va în-
cerca să le impună, cu destulă asprime, şi altora. Asemenea comporta-
ment este, de fapt, o manifestare tipică pentru multe femei, numai că la 
femeia Scorpion această atitudine capătă, de foarte multe ori, nişte tuşe 
mult-mult accentuate. În ceea ce priveşte partenerul de viaţă, nativa aflată 
sub semnele Scorpionului va declara, sus şi tare, că ea l-a format, că ea 
l-a educat şi, mai mult decât atât, va susţine, fără nici o ezitare, că îi face 
educaţie permanentă. Femeia Scorpion va şti, aproape întotdeauna, cum 
să cucerească şi să şi păstreze un bărbat care ei îi place. Astrologii afirmă, 
nu fără umor, că orice bărbat ajuns în vizorul unei femei Scorpion nu are 
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altă şansă decât să se predea, să depună armele. În faţa vrerii unei ase-
menea femei, orice altă variantă este exclusă. Ceea ce, la urma-urmei, nu 
poate fi decât plăcut. Tenace în realizarea obiectivelor ei, nativa Scorpion 
nu va ezita să-i folosească pe ceilalţi în interes propriu, vrăjindu-i cum 
numai ea ştie, fiind ajutată şi de viguroasa-i personalitate. 
În relaţia cu partenerul (soţ, concubin, prieten), această femeie  va avea 
o nevoie, continuă, de declaraţii de dragoste din partea acestuia. Dacă 
acesta se va lăsa, însă, pe tânjală, şi o va neglija, fie şi pentru o perioadă 
scurtă de timp, imediat va fi geloasă şi să te ferească sfântul de gelozia 
femeii Scorpion. Devine repede furtună de gradul şapte, uragan, prăpăd. 
Dacă iubeşte şi este iubită, în mod obişnuit femeia Scorpion nu prea mai 
are nevoie de alţi bărbaţi. Fiind puternică psihic, ea va rezista presiunilor, 
din orice direcţie ar veni, şi-şi va apăra familia cu toată forţa şi prin toate 
mijloacele. Distantă faţă de ceilalţi, bărbaţi şi femei, fiindu-le mai degrabă 
lider, femeia Scorpion va fi, însă, proprietara bărbatului ei şi se va purta 
în aşa fel încât acesta să nu protesteze şi, uneori, nici măcar să nu-şi dea 
seama. Dacă va fi şefă, tot ca o proprietară se va purta şi la serviciu, cu 
subordonaţii săi, luându-le apărarea în faţa altora chiar şi atunci când 
aceştia au greşit. Femeia nativă în zodia Scorpionului este tipul de şef sau 
de patron care într-o zi îţi poate turna pe suflet un pahar de venin, iar 
în altă zi un borcan de miere. De menţionat un lucru foarte important: 
femeia Scorpion urăşte de moarte trădarea, de orice fel ar fi ea.
Feminitate. Fiind cea mai puternică personalitate feminină a zodiacului, 
femeia Scorpion deţine, fără îndoială, toate datele unei iubite adevărate. 
Foarte senzuală, îşi va dori mereu bucuria dragostei, nu numai trupeşti, ci 
şi spirituale, şi asta nu numai în adolescenţă sau tinereţe, ci până târziu în 
apusul vieţii ei. Se zice că bărbaţii mai slabi de înger şi de virtute n-ar prea 
trebui să stea prin preajma ei. Aserţiunea este, fără îndoială, falsă în mare 
parte, deoarece nativa în zodia Scorpionului are priceperea şi puterea, 
desigur şi bucuria, şi plăcerea, de a readuce viaţa în orice bărbat. Femini-
tatea ei copleşitoare îşi va spune cuvântul, iar dacă se va şi găsi un bărbat 
pe măsura ei, atunci lucrurile se vor schimba, de la bine în foarte bine. 
Nativa Scorpion este tipul de femeie căreia nu-i va plăcea niciodată să 
fie obiect sexual. În ceea ce priveşte relaţia ei cu persoana iubită, ea va fi, 
fără doar şi poate, credincioasă celui pe care-l iubeşte. Dacă un bărbat îi 
va câştiga încrederea, femeia Scorpion va putea fi, pentru acesta, femeia 
vieţii lui. 
Purtând cu ea un puternic erotism, femeia Scorpion va şti să fie o 
veritabilă mare doamnă în societate, de o sobrietate adesea admirabilă. 
Tot ea, aceeaşi femeie adică, în intimitate, va fi, cu certitudine, o iubită 
plină de fantezie, o  pătimaşă, o preoteasă a sexului. 
Datorită acestor calităţi, femeia Scorpion poate fi trofeul unui bărbat, 
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fericirea şi viaţa lui. Dacă o va iubi şi îi va respecta feminitatea, bărbatul 
aflat în ecuaţia nativei Scorpion va fi iubit şi preţuit la rându-i, viaţa fi-
ind, pentru amândoi, ca o defilare, în haine de sărbătoare, pe fondul unei 
muzici de puternice alămuri şi percuţii. Amândoi vor răspândi, mereu şi 
fără să-şi dea seama, un abia perceptibil fior electric, semn că cel puţin 
unul dintre cei doi funcţionează ca urmare a unei combustii înalte. 
Această făclie arzândă nu poate fi, desigur, decât doamna Scorpion, feme-
ia nr. 1 din marea rotaţie zodiacală.”Jumătatea” ei, adevărata ei jumătate, 
va putea fi găsită, fără prea mari dificultăţi, printre Raci,  Peşti, Berbeci, şi 
numai rareori, doar rareori, printre cei guvernaţi de constelaţiile Tauru-
lui,  Fecioarei sau Capricornului.

Bărbatul SCORPION

Comportare - în casă şi afară. Zodiacele aşa-zis pudice , mai ales cele din 
perioada epocii victoriene, de pe la 1850 – 1900, îl cam vorbesc de rău 
pe bărbatul nativ în zodia Scorpionului. Potrivit acestor texte cu perdea, 
ruşinoase, scrise într-o perioadă când plăcerea trupească era considerată 
încă un păcat, bărbatul Scorpion ar fi un Don Juan lipsit de scrupule, un 
bărbat dispus să se culce cu orice femeie care îi iese în cale. Între timp, 
această opinie a mai fost nuanţată, fără însă a fi negată în întregime com-
portarea expansivă a nativului Scorpion. Astrologii moderni au făcut 
chiar şi o corecţie, importantă – bărbatul Scorpion vede mult şi vrea şi 
mai mult, dar nu va fi doritor să facă dragoste prea des, totul fiind, deci, 
deşartă voinţă. 
Dincolo însă de vorbele grele spuse despre el, bărbatul Scorpion se va 
dovedi un cap de familie plin de înţelepciune şi, desigur, un priceput în 
administrarea gospodăriei, dar şi a afacerilor. Evident, bărbatul Scorpion 
va simţi o mare atracţie nu numai pentru multele feminine care-i fură 
mereu privirile, care îi incită poftele şi imaginaţia, ci şi pentru afaceri, 
acestea din urmă fiindu-i terenul ideal unde îşi utilizează el surplusul de 
energie. Iar dacă îşi va găsi în casa lui femeia potrivită, nativul aflat sub 
semnele zodiei Scorpionului are atâta putere în el încât va ajunge să se 
abţină de la pornirile-i intempestive, şi să păcătuiască doar cu gândul 
şi privirea, asemenea oricărui bărbat, de altfel. În mod curent, bărbatul 
Scorpion va face planuri mari cu familia şi pentru familia lui, întotdeauna 
el gândind şi proiectând pe spaţii ample. Cât despre viitorul copiilor săi, 
bărbatul Scorpion va ţese numai poveşti de succes. Având aere de stăpân 
nu numai în familie, ci şi în societate, nativul Scorpion se va situa, la viaţa 
sa,  în rândul oamenilor care fac şi desfac, care-şi asumă nu numai des-
tinul său, ci şi pe al altora, care ştiu să dea ordine şi să-i facă pe ceilalţi să 
le îndeplinească, şi nu oricum, ci întocmai şi la timp. Pentru femeia care-i 
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devine soţie, bărbatul Scorpion va fi o promisiune, de cele mai multe ori 
îndeplinită, de multă dragoste fizică şi tandreţe, dar şi de bani şi condiţii 
materiale îndestulătoare.
Suflet şi pasiune. Cu sufletul mai mereu încins, cu emoţiile pe tavă şi cu 
dorinţele înflăcărate, bărbatul Scorpion pare a fi fără cap, conducerea, în 
cazul lui, exercitând-o, probabil, alte părţi ale corpului. Mentalitate veche 
şi fără acoperire, total depăşită acum, după ce noi cercetări au descoperit 
spiritul de întreprinzător, inventivitatea, inteligenţa şi chiar momentele 
de raţionalitate, de cerebralitate ale acestui bărbat care a părut, atâta amar 
de vreme, multora, ca un fel de individ obsedat de sex şi de femei. 
Într-adevăr, pasiunile bărbatului Scorpion sunt, uneori, năvalnice, tumul-
toase, greu de oprit. Şi, de altfel, acest bărbat nici nu prea este obişnuit, de 
felul său, să i se spună, în nici o împrejurare, şi cu atât mai puţin în amor, 
cuvântul „nu”. Cei care-l cunosc bine pe bărbatul Scorpion spun despre 
el că este tipul de om care cu greu va fi convins să facă un lucru care nu-i 
pică lui bine pe suflet, sau să accepte ceea ce el nu vrea. 
Mult prea independent din fire, Marele Scorpion va vrea să facă numai 
ce-i cade lui bine la rărunchi, adică să fie liber, să aibă el iniţiativă, în-
totdeauna, şi să nu-l strunească nimeni. Poate că, în adâncul sufletului, 
nativul Scorpion este şi poet în felul său, dar asemenea vibraţii, cu totul 
speciale, nu vor ajunge decât rar la suprafaţă. 
În general, sufletul bărbatului Scorpion se poate asemăna cu un deşert, 
e adevărat cu oaze, dar tot uscat e în cele din urmă.  Luate împreună, 
sufletul şi pasiunile bărbatului Scorpion par a fi dominate, fără greş, 
fără excepţie, de o voinţă de neînfrânt. Care voinţă se poate manifes-
ta, totuşi, într-un anumit spaţiu, ce nu poate fi, orice s-ar spune, fără 
limite,deoarece, în viaţa zilnică, evenimentele depind, cu siguranţă, şi de 
mediul în care se mişcă acest bărbat Scorpion şi, mai ales, de femeia cu 
care se însoţeşte la viaţa lui. Această femeie poate face, într-adevăr, ordine 
în sufletul şi pasiunile bărbatului Scorpion, domesticind şi umanizând, cu 
tact şi efort deopotrivă. Trebuie menţionat aici faptul că bărbatul nativ în 
zodia Scorpionului se poate însoţi, la viaţa sa, fără prea mari probleme de 
compatibilitate, cu femei din tot  zodiacul. În mod categoric, nici o zodie 
femeiască nu poate sta, cu adevărat, împotriva acestui fenomen al naturii, 
al pământului, dar şi al aştrilor, câţi or fi, unii ştiuţi, alţii încă neştiuţi.
Farmec şi sexualitate. Aşa cum este descris până acum, bărbatul Scor-
pion nu pare chiar atât seducător sau de interesant, mai ales pentru o 
femeie cu suflet adevărat şi sensibilitate. Şi, totuşi, puţine sunt femeile 
care nu vor dori, dacă li se va ivi ocazia, să stea lângă trufaşul, seducătorul 
şi prea-puternicul bărbat Scorpion. Marea majoritate a astrologilor sunt 
de părere că sexul nu este chiar o necesitate pentru nativul Scorpion, ci 
că ar fi doar o trebuinţă, aproape oarecare, aproape colaterală, izvorâtă 
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din dorinţa de a-şi dovedi sieşi că este puternic, că este plin de farmec 
şi că place femeilor. Impetuos în dorinţele sale, sentimentale şi nu nu-
mai, bărbatul nativ Scorpion va fi, totuşi, în stare să aştepte şi să ducă 
uneori o luptă îndelungată, tenacitatea lui în atingerea scopurilor fiind 
recunoscută. 
Uneori, bărbatul Scorpion va avea o atitudine arogantă faţă de tot ce-l 
înconjoară, de superioritate manifestă, comportare care, culmea! place 
unor femei. Perioadele sale de instabilitate emoţională sunt, însă, des-
tul de greu de suportat de cei din jur. În aceste condiţii s-ar putea ca, 
aducându-i laude, convingându-l cât de frumos şi deştept este el, o femeie 
pricepută şi care l-a luat în cătare, să ajungă să-l cucerească. Şi nu oricum, 
ci definitiv. 
Se mai spune despre nativii în Scorpion că au multă energie, chiar prea 
multă, pe care o vor risipi cu toată hotărârea, cu încăpăţânare chiar, şi 
nu întotdeauna pentru cauze dintre cele mai nobile. Atitudinea Scor-
pionului bărbat faţă de femei este, într-un fel, asemănătoare cu a uliului 
faţă de pradă. Surprinzător este faptul că, adesea, bărbatul Scorpion 
conştientizează această atitudine agresivă, şi chiar lipsită de scrupule, nu 
de puţine ori părându-i-se chiar firească.
Atitudinea faţă de cei din jur. Din capul locului se poate spune că 
bărbatul Scorpion nu va fi chiar deloc încântat dacă cineva îşi va băga 
nasul în chestiunile sale sentimentale, dacă-i va atrage atenţia în vreo 
problemă, oricare ar fi ea, sau măcar va încearcă să-l sfătuiască. (Dar cui 
îi place, totuşi, aşa ceva?!). Având fire de luptător, bărbatul Scorpion se va 
arunca în luptă, uneori, chiar şi pentru nimicuri. Datorită purtării sale, 
datorită atitudinii sale dominatoare, el va avea duşmani numeroşi, dar nu 
se va sinchisi prea mult de ei. 
Actor foarte bun în viaţa de zi cu zi, dar şi în iubirile sale, bărbatul nativ 
în zodia Scorpionului îşi va putea pune pe faţă, cu cea mai mare uşurinţă, 
o mască, ispitindu-i şi fermecându-i pe cei din jur. Aparenţele în care se 
va costuma pot fi, însă, periculoase. De reţinut: în relaţiile sale, aproape 
întotdeauna, bărbatul Scorpion se va putea controla foarte bine, chiar fără 
probleme, inclusiv în ceea ce priveşte dorinţele, pasiunile, patimile sale 
amoroase. Poate că şi din acest motiv, în dragoste, mai ales în dragoste, 
bărbatul Scorpion va fi mai mult un dictator decât un democrat.
Virilitate. Astrologii de ieri şi de azi nu se feresc deloc să-l declare pe 
bărbatul aflat sub semnele zodiei Scorpionului drept un „ mare  şi pu-
ternic animal sexual”. Dincolo de inerţiile sale, acest bărbat va încerca 
să obţină, în dragoste, şi dacă se poate mereu, maximum posibil. Mult 
prea masiv în exprimările sale amoroase, el va fi, câteodată, violent,  dur, 
necruţător. 
Se poate spune despre bărbatul Scorpion că este, de altfel, varianta hard, 
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modernă, a romanticului, duiosului şi viteazului Făt-Frumos, fiind iden-
tificat, ca atare, de mai toate partenerele sale, trecute şi prezente şi, de ce 
nu, chiar şi de prea-iubita lui soţie. 
Văzut de departe, acest zurbagiu al amorului de dragul amorului pare 
pitoresc şi frumos. Şi de ce n-ar fi, la urma-urmei?!  par să spună unele 
urmaşe ale Evei, atât dintre cele care l-au iubit, cât şi din cele care, neo-
bosite, încă mai speră.    



Zodia SĂGETĂTORULUI
- SAGITTARIUS -  

                
23 noiembrie – 21 decembrie

Caseta cu bijuterii a SĂGETĂTORULUI

1. Caracterul zodiei. Semnul şi conţinutul acestei zodii se identifică 
prin foc - un element al lumii înconjurătoare considerat de vechii fi-
losofi, asemenea apei, ca principală cărămidă a tuturor văzutelor şi 
nevăzutelor, a lumii vii şi nevii. Dintre toate semnele stăpânite de foc, 
semnul Săgetătorului este considerat cel mai  echilibrat, deoarece el nu 
va arde decât atât cât trebuie, rar atingând extremele. Totuşi, nefiind un 
semn fix, nativul în Săgetător îşi va putea permite o serie de fluctuaţii şi 
derivaţii, fiind socotit de astrologi ca un semn zodiacal liberal. Se spune 
că Vechii Magi îi considerau pe nativii în Săgetător a fi or foarte buni, or 
foarte răi, cale de mijloc existând doar rareori. Fapt explicabil, probabil, 
şi prin aceea că nativul în Săgetător este un tip nervos pur. Destule argu-
mente, deci, pentru a conchide că pasiunile acestui nativ, că sentimentele 
şi vibraţiile sale sufleteşti, deşi în rare cazuri de mare intensitate,  vor fi, de 
regulă, numeroase şi dense, având o coloristică demnă de cea mai bogată 
imaginaţie. 
2. Ziua norocoasă – joi. În vechime, această zi era celebrată ca fiind ziua 
bucuriei şi a pregătirilor sufleteşti pentru evenimentele spirituale de la 
finele săptămânii. Joia este atestată de astrologi ca fiind ziua oamenilor 
vrednici.
3. Cifra norocoasă – 3. Cu mii de ani în urmă, această cifră era considerată 
magică. Magie care nu s-a vestejit de tot nici chiar în societatea modernă, 
cifra 3 fiind încă de referinţă, pornind chiar şi de la simpla numărare – 1, 
2, 3 şi... sau 3, 2, 1 şi...De altfel, este şi simplu de constatat faptul că ziua 
de joi, guvernată de Jupiter, va fi caracterizată întotdeauna de cifra 3. De 
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asemenea, vor purta semnele norocului şi multiplii lui 3. 
Nu trebuie uitat faptul că astrologii consideră numărul 3 ca fiind unul 
foarte dinamic, de atac. În plan spiritual, cifra 3 are o semnificaţie 
excepţională – trinitatea. Şi în sistemele religioase dezvoltate, complexe, 
găsim aceeaşi cifră 3, cunoscută în aceste cazuri sub numele de Treime. 
În plan mai larg, naşterea, viaţa şi moartea  sunt abordate ca fiind cele trei 
înfăţişări ale materiei.  Nici mitologia nu uită cifra 3 şi o foloseşte din plin, 
începând, să zicem, cu cele Trei Graţii. În filosofia antică, trei elemente 
erau socotite a fi constituentul lumii naturale – apa, aerul şi focul.
4. Piatra norocoasă. Şansa Săgetătorului va fi slujită de nu mai puţin de 
patru pietre, care din care mai frumoasă: ametistul, safirul, smaraldul şi 
agata. Dintre acestea, cea mai mare putere asupra nativului o are ametis-
tul, care  este un cuarţ violet foarte expresiv. A doua piatră puternică este 
safirul, o piatră de culoare albastră, considerată preţioasă. Dintre metale 
şi aliaje, zodia Săgetătorului şi-a ales să patroneze cositorul.
5. Culoarea norocoasă. Săgetătorul înaintează în mod hotărât pe spectrul 
luminii şi îşi găseşte norocul  în albastru, verde, violet şi purpuriu. Pur-
puriul va fi culoarea care va dinamiza gândirea şi acţiunile Săgetătorului, 
semnalând, totodată, că preţioasa lumină de peste vară se varsă, impla-
cabil, în marele ocean cosmic, împuţinându-se şi, prin urmare, nu mai e 
nimic de făcut decât să se aştepte curgerea timpului, care să aducă o altă 
renaştere a luminii. Expresia stării psihice a Săgetătorului este dată, fără 
îndoială,  de violet care, după cum se ştie, este ultima culoare din miracu-
losul spectru al luminii. 
6. Floarea norocoasă. Chiar şi florile menite a contribui la norocul 
Săgetătorului, chiar şi acestea vor purta cu ele acelaşi ciudat, melancolic 
şi persistent violet. Este vorba despre liliac şi violeta mov. Lor li se va 
adăuga, în mod firesc, salcâmul, mai ales salcâmul cu florile mov.
7. Parfumul norocos. Până şi aroma binefăcătoare nativului în Săgetător 
vine, iată, tot dinspre melancolicul violet. Prin urmare, parfumul de vio-
lete va avea efecte atât asupra nativului în Săgetător, cât şi asupra celor 
care-i vor fi prin preajmă. Noroc îi vor purta Săgetătorului alte două par-
fumuri uşor de identificat – cel de crin şi mai ales cel de narcise. 
8. Muzica norocoasă. Săgetătorul se va simţi în mare formă, mai ales sub 
influenţa ritmurilor zilei, a ritmurilor la modă, care fac furori pretutin-
deni în lume şi sunt pe primele locuri în topuri. Dintre acestea, muzica 
pop îl va însenina întotdeauna. 
9. Calitatea umană admirată. Nativul în Săgetător va avea mereu vorbe 
bune despre oamenii energici, plini de viaţă, cu spirit iscoditor. Fireşte, va 
dori să fie şi el asemenea lor şi, în consecinţă,  se va forma şi autoeduca 
exact în acest sens. 
10. Calitatea umană detestată. Săgetătorul va dispreţui pe omul flecar, 
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pe cel ironic, pe zeflemist, pe cei care se iau de oameni sau intră în viaţa 
oamenilor, bătându-şi joc de tot şi de toate, fără a avea nimic sfânt.
11. Ideal de viaţă. Nativul în Săgetător are impresia că suprema realiza-
re, că supremul ţel al unui om este celebritatea, altfel spus îşi va dori să 
ajungă vedetă, domeniul contând mai puţin.
12. Dorinţa secretă. Săgetătorul va dori, foarte mult, să se afirme, să fie 
un om important, să ştie că este preţuit şi căutat de oameni.
13. Verbul specific – a înţelege. Nativul în Săgetător va fi convins că, pen-
tru a înţelege lumea înconjurătoare, dar mai ales pentru a te înţelege pe 
tine însuţi, nu trebuie precupeţit nici un efort intelectual. În acest de-
mers al său, drumul e clar: să nu crezi c-ai înţeles ceva, până când nu 
te-ai cunoscut, în primul rând, pe tine însuţi. Este un precept vechi care, 
probabil, va dăinui atâta timp cât pe pământ vor exista nativi sub semnele 
Săgetătorului şi nu numai.
14. Zodii care se armonizează cu Săgetătorul. Nativul în Săgetător îşi 
va găsi ecourile şi armonia tocmai la prima treaptă a cercului zodiacal, în 
puternicul şi spiritualul Berbec. 
15. Zodii conflictuale cu Săgetătorul. În general, nativii aflaţi sub 
celelalte semne zodiacale, fără excepţie, sunt neutri faţă de nativul în 
Săgetător. În viaţa cotidiană, Săgetătorul este, adesea, admirat fără rezerve 
de nativii din celelalte zodii, fiind, totuşi, invidiat uneori, dar asta numai 
şi numai cu totul întâmplător.
16. Zodiile concubinajului şi ale căsătoriei. Persoana născută sub sem-
nele Săgetătorului va putea face casă bună cu Berbecul, Gemenii, Leul, 
Balanţa şi Vărsătorul. După caz, Săgetătorul, femeia Săgetător mai ales, 
va putea convieţui şi cu nativi din celelalte zodii. Bărbatul Săgetător va 
putea face un cuplu reuşit, în primul şi-n primul rând, cu femeia Berbec, 
observaţiile făcute de-a lungul timpului confirmând, din plin, această 
afirmaţie.
17. Trăsăturile personalităţii nativului în Săgetător. Nativul Săgetător 
este un arcaş de excepţie. El va ţinti foarte departe, neînchipuit de depar-
te, spre ideal, spre infinit. Săgetătorul are, de felul său, o gândire pozitivă, 
firea fiindu-i robustă. Este înzestrat cu suflet mare, fiind generos, om de 
cuvânt, ambiţios, sincer, stăpân pe sine. Vesel şi optimist, Săgetătorul simte 
nevoia de viaţă palpitantă, de cunoaştere. Este încăpăţânat în acţiune, 
consecvent, responsabil. Va iubi aventura şi va risca la viaţa lui, ori de 
câte ori va avea ocazia. Surprinzător însă, toate acestea vor fi, în prealabil,  
excelent calculate, eventualele riscuri fiind asumate cu bună ştiinţă. Nati-
vul în Săgetător este  un mare iubitor de libertate şi independenţă.
18. Călăuză astrală – Jupiter. Cu asemenea călăuză astrală, nativul în 
Săgetător va fi om de acţiune, om de iniţiativă, inovator şi explorator. Şi, 
de asemenea, un însetat de glorie, un iubitor de măreţie. 
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19. Simbol astrologic. Simbol pentru  zodia Săgetătorului este Centau-
rul Săgetător, acesta fiind un personaj din mitologia greacă, jumătatea sa 
din faţă prezentându-se ca un bust de bărbat, în timp ce corpul este de 
cal. Această combinaţie dintre om şi animal conferă zodiei multă origi-
nalitate. Centaurul Săgetător înseamnă apetit pentru viaţă în aer liber, în 
puterea naturii, dar şi un spirit profetic şi mereu inspirat.
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Semnul zodiacal al 
Săgetătorului va influenţa, cu precădere, „combinatul chimic” al corpului 
omenesc – ficatul şi bila, precum şi nervul sciatic şi arterele. La exterior, 
influenţele se vor manifesta asupra şoldurilor şi coapselor.  Nativul în 
Săgetător va putea avea, uneori, probleme de sănătate tocmai cu aceste 
părţi ale corpului său. Prin urmare, pentru a nu avea prea mari neca-
zuri cu ficatul şi bila, i se recomandă nativului în Săgetător să fie atent 
la alimentaţie, dar şi la supărare şi stres. Altfel spus, la tot ce înseamnă 
existenţa sa cotidiană, deoarece se spune că fiecare Săgetător are în el o 
picătură de otravă care ar putea, la o adică, să-i fie dăunătoare în primul 
rând lui însuşi. 
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Săgetătorul sau Arcaşul este o 
constelaţie ce cuprinde 146 de stele, fiind situată în emisfera australă. 
Zona celestă a Săgetătorului are multe stele frumoase, pe fondul unor 
pulberi şi nebulozităţi ce sugerează o atmosferă de mare sărbătoare, de 
aurită şi argintată festivitate.
22. Zonele sensibile în dragoste. Atât la bărbat, cât şi la femeie, coapsele 
au o sensibilitate deosebită. Femeile Săgetător vor dovedi o pasiune 
sporită dacă, în jocurile de dragoste, va fi inclus şi părul. La rândul lor, 
bărbaţii Săgetător vor avea un plus de plăcere atunci când în jocurile lor 
amoroase va fi inclusă, de la bun început, şi zona genitală.

Trăsăturile generale ale nativului în SĂGETĂTOR

Viaţa se prezintă pentru nativul aflat  sub semnele zodiei Săgetător ca un 
spaţiu al cutezanţei, al aventurii, al curajului. Nativul Săgetător  nu se va 
preocupa, în acţiunile sale de amploare şi pline de risc, doar de împlinirea 
intereselor personale, ci va năzui să servească şi interesul general, cauzele 
majore, care să-i aducă nume şi renume. Şi, nu o dată, acest om, care este 
un as al curajului, va reuşi. De altfel, el nu se lasă învins cu una, cu două, 
şi va face absolut tot ce îi stă în putinţă ca să reuşească. 
Nativul în zodia Săgetătorului se va manifesta ca un om al legii, încer-
când să fie, şi în acest context, un profesionist al moralei. Justiţiarul din 
el este dublat de un însetat de libertate, de un om în continuă căutare şi 
expansiune. 
Nativul Săgetător este leal de felul său, fiind o persoană sinceră şi deschisă. 
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Lipsindu-i uneori un autocontrol prea riguros, Săgetătorul poate fi 
câteodată naiv, putând cădea victimă şarlatanilor. De asemenea, uneori 
va da dovadă de superficialitate, ceea ce îi va dăuna foarte mult. 
Mare iubitor de libertate, de acţiune şi iniţiativă pe cont propriu, 
Săgetătorul va fi un duşman neîmpăcat al celor autoritari, al celor care se 
bagă în viaţa altora, al răilor pe care lumea nu-i mai încape. Din aceste 
motive, Săgetătorul va sări, necondiţionat, în ajutorul celor slabi şi va lup-
ta, adesea, pentru justiţie socială. Se spune despre Săgetător că are limba 
ascuţită, observaţiile lui corectând şi arzând precum acidul. 
Nativul în Săgetător va fi un luptător pentru sfere de influenţă, pentru 
cunoaştere, încercând, mai mereu, să-i atragă şi pe alţii de partea sa, să 
şi-i facă aliaţi, acordându-le tuturor, din păcate, mai multă încredere 
decât ar merita. Se spune despre nativul în Săgetător că este generos, el 
manifestându-şi această frumoasă trăsătură de caracter cu seninătatea pe 
care ţi-o poate da numai posesia unei mari şi intangibile bogăţii. Se pare 
că soarta este, adesea, mai mult decât darnică cu acest om şi, în consecinţă, 
Săgetătorul va avea, la rându-i, de unde da. Săgetătorul va fi generos cu 
bucurie, cu încântare că poate acorda şi altora câte ceva din norocul său. 
Şi nu încape îndoială faptul că nativul sub semnele Săgetătorului este un 
norocos. 
Dorinţa de a învăţa, deschiderea spre relaţii complexe cu oameni diverşi, 
dorinţa şi plăcerea de călători, capacitatea de a-şi apropia filosofia, artele, 
literatura, teologia, astronomia, fac din nativul în Săgetător unul dintre 
cele mai înalt spiritualizate semne ale zodiacului. 
Puterea minţii nativului în Săgetător este atât de mare încât poate 
străpunge viitorul. Având capacitatea de a prevedea, nativul în Săgetător 
va putea face previziuni în politică, în tranzacţiile de la bursă, în finanţe. 
Desigur, dintre Săgetători se vor alege şi indivizi care vor putea să-şi 
prevadă chiar şi propriul viitor. 
Aparent, nativul în Săgetător poate fi lesne tras pe sfoară, realitatea 
dovedind, însă, că nu este tocmai aşa, deoarece acest om are capacitatea, 
destul de rară, de a-şi preţălui rapid partenerii, identificându-i cu exacti-
tate pe laşi, pe ticăloşi, pe trădători, pe toţi cei care lui i se pare nepotriviţi 
pentru a avea de-a face cu ei. Săgetătorul este, în felul său, un prototip al 
omului îndelung rătăcitor prin această lume. El unul va considera că viaţa 
este prea scurtă pentru a-şi permite să piardă timpul cu pedanterii, cu 
prefăcătorii, cu jocuri de culise, cu momeli şi urzeli. Sufletul Săgetătorului 
va fi îndeobşte senin. Prin urmare, Săgetătorul va avea foarte rar vreo 
tulburare atât de puternică, atât de copleşitoare încât să-l fărâme, încât 
să-l dărâme sufleteşte. Din acest motiv, nativul aflat sub semnele zodiei 
Săgetătorului va purta cu el un optimism funciar şi va apărea celor din 
jur drept un om lipsit de griji, liber şi mereu disponibil pentru un schimb 
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de idei. 
Se spune despre Săgetători că sunt plini de temperament, atât bărbaţii, 
cât şi femeile, situaţie ce îi impune ca pe nişte parteneri interesanţi în 
dragoste, în cea platonică, precum şi în cea fizică. Nativul în Săgetător 
este, de altfel, unul dintre cei mai roditori oameni, fiind înzestrat cu o 
fecunditate peste media nativilor din celelalte zodii. 
În viaţa de zi cu zi, nativul în Săgetător va acumula, cu toată seriozitatea, 
experienţă, inclusiv în dragoste, la care va apela ori de câte ori va avea 
nevoie. 
În general, firea Săgetătorului are gravate pe ea semnele sensibilităţii ar-
tistice. Trebuie menţionat faptul că unii Săgetători chiar sunt artişti pe 
bune, şi trăiesc şi se comportă ca atare, adică mereu liberi şi niciodată, de 
nimeni struniţi. Se înţelege, prin urmare, că şi în dragoste, nativul aflat 
sub semnele constelaţiei Săgetătorului ar putea fi pândit, mai des sau mai 
rar, după împrejurări, de o pârdalnică instabilitate afectivă. 

Femeia  SĂGETĂTOR

Comportare - în casă şi afară. Disponibilă pentru o iubire romantică, 
violet, de sfârşit de toamnă, cu efuziuni parcă nutrite din căldura verii şi 
din melancoliile sfâşietoare ale unui apus de toamnă-iarnă, femeia nativă 
în zodia Săgetătorului va iubi mult, dar nu va ajunge, se pare, niciodată, o 
sclavă a iubirii. Dimpotrivă, ea va fi cea care îşi va organiza, îşi va chema 
şi-şi va înfrumuseţa iubirea, fiind în stare să-şi împodobească toată casa cu 
flori. Prin urmare, femeia Săgetător va dori să-şi aibă casa mereu propice 
dragostei, ea voind, poftind să facă dragoste nu numai noaptea, ci şi ziua. 
Iubitoare de intimitate, ea va şti să asigure în căminul ei o atmosferă 
agreabilă, fiind bucuroasă, oricând, de o partidă de dragoste. Astrologii 
afirmă că reuşita în căsnicie a acestei femei se datorează tocmai ştiinţei 
ei de a iubi şi de a se face iubită, învingând, cu artă, cu graţie, rutina, 
obişnuinţa, trecerea nemiloasă a anilor. Unitatea familiei se va datora dra-
gostei, femeia Săgetător având un manifest simţ al familiei, al casei, fiind 
capabilă să aducă în căminul său căldura sufletească, toleranţa, tandreţea, 
simţ şi respect pentru viaţa ordonată şi valorile perene ale familiei. Toate 
acestea arată că nativa în zodia Săgetătorului va fi pretenţioasă în căsnicie 
şi, de aceea, cunoscătorii şi adepţii stilului de viaţă modern recomandă 
precauţii, în cazul acesteia chiar căsătoria de probă. 
Aflată în afara casei, în societate, femeia Săgetător nu se va da în vânt 
după vreo legătură sau alta, mai mult sau mai puţin primejdioasă, fiind 
mai degrabă preocupată de relaţii de prietenie, de bune relaţii de amiciţie 
cu persoane dinamice, iubitoare de viaţă tumultoasă, de ieşiri în aer liber, 
de întâlniri amicale animate. Femeia Săgetător va fi un bun camarad şi un 
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interlocutor care va avea, aproape întotdeauna, ceva de spus. 
Întorcându-ne în casa nativei în zodia Săgetătorului, vom putea constata 
că această femeie este printre cele mai credincioase femei din cercul zo-
diacal, nefiind dispusă să-şi înşele soţul nici chiar în cele mai favorabile, 
nici chiar în cele mai libertine împrejurări. Şi asta numai şi numai din 
pricina unei numai de ea cunoscute reguli de fier, de ordin moral şi chiar 
legal, va susţine Săgetătoarea, cu o de neclintit convingere. Astrologii 
moderni sunt de părere că această invocaţie nu este deloc o ipocrizie, ci 
o apăsată declaraţie privind modul de a fi al femeii Săgetător, care, totuşi,  
va găsi în inima şi mintea ei, ori de câte ori este nevoie, destule resurse de  
seninătate şi candoare.
Suflet şi pasiune. Romantică de felul ei, femeia Săgetător va sta ceva mai 
slab la capitolul afecte, deşi comportarea ei nu trădează  vreo dezordine în 
acest domeniu. Exprimarea nativei Săgetător este, cel mai adesea, directă, 
fără înflorituri. În exprimarea ei cotidiană, surprinzător de sinceră şi de 
clară, femeia Săgetător este în stare să atace frontal, cu un fel de consistentă 
seninătate, amestecată cu o voită naivitate, până şi acele probleme pe care, 
de obicei, celelalte femei le evită, adesea din pudoare. Este vorba despre 
probleme ce vizează relaţiile intime, precum şi calităţile partenerului de 
dragoste, de la cele sufleteşti, până la cele fizice. 
Sufletul femeii Săgetător nu va tremura niciodată asemenea unei păsări în 
colivie, ea fiind ceea ce se numeşte o femeie cu inima-n palmă, dovedin-
du-se deschisă, directă, frustă, aproape necizelată la nivel de expresie 
verbală. Acest comportament foarte deschis va suplini, cu brio, relativa 
ei sărăcie sufletească. În acest tablou se înscriu, tot ca o compensaţie,  şi 
calităţile ei de femeie cinstită, volubilă şi prietenoasă chiar şi cu rivalele. 
Femeii Săgetător nu-i va fi teamă aproape niciodată pentru dragostea 
ei sau pentru posibilele ei iubiri. Şi nu va simţi nicicând că a pierdut 
vreodată, ceva, în dragoste, convinsă fiind că va putea relua totul de capăt, 
că o nouă relaţie este pe drum şi că oricum cea veche nu merita mai mult. 
Săgetătoarea va şti să se auto-încurajeze şi să fie optimistă în dragoste. Nu 
va suferi prea mult, dar atât cât va iubi, pasiunea ei va fi continuă, densă, 
pătrunsă de o frumuseţe sobră. Dragostea femeii Săgetător nu va arde, 
dar nici nu va mocni, ci va fi asemenea plasmei, adică asemenea acelei 
parţi nevăzute, dar cât de semnificativă! din vârful flăcărilor. 
Farmec şi sexualitate. Morală şi iubitoare, femeia Săgetător va avea o ati-
tudine plină de simpatie pentru toţi bărbaţii, considerându-i un adevărat 
dar pentru femei. Aceasta este, în mod obişnuit, părerea ei şi, din pricina 
acestei păreri, ea se va purta, de regulă, bine cu bărbaţii, cu mult mai bine 
decât cu femeile, în mod sigur. Nativei în zodia Săgetătorului îi plac foarte 
mult bărbaţii cu o fire entuziastă, optimistă, dar şi romantică. Mai mult 
decât atât, admiră bărbaţii care au simţul umorului. 
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În mod curent, femeia Săgetător va pune prietenia mai presus de dragoste. 
Aceasta ar putea fi, potrivit concepţiei ei, o practică de fiecare zi chiar şi 
la nivel de familie, ceea ce nu înseamnă că nu va adora să facă dragoste, 
cât mai mult şi cât mai des, ori de câte ori i se va ivi prilejul. Acest amor 
nebun trebuie să se petreacă, nu-i aşa, pe fondul unei frumoase prietenii, 
pe care femeia Săgetător o va cultiva asiduu, cu soţul sau cu concubinul ei. 
Nu o dată, femeia Săgetător îşi va putea induce în eroare bărbatul cu care 
discută, acesta neînţelegând, întotdeauna, dacă modul ei de comportare 
înseamnă dragoste sau prietenie. Această situaţie este generată şi de fap-
tul că femeii Săgetător îi place, chiar foarte mult, să flirteze. Mai există, 
însă, fără îndoială, încă multe alte aspecte ale comportamentului femeii 
Săgetător care, cu siguranţă, îi pot induce în eroare pe bărbaţi. Exemplele 
în acest sens ar porni, iată, şi de la faptul că, nu de puţine ori, Săgetătoarea 
apare ca o femeie exersată în arta amorului, că se prezintă ca o femeie 
accesibilă şi disponibilă, sau că este dezarmant de sinceră pentru a putea, 
totuşi, să pui bază, cu toată convingerea, pe spusele şi pe faptele ei. E de 
înţeles, deci, că în asemenea context, mulţi bărbaţi nu vor putea ajunge 
prea departe cu o femeie Săgetător, considerând, în cele din urmă, că ei 
au nevoie de o femeie mai retrasă, mai potolită, mai puţin cunoscătoare 
într-ale iubirii practice. Aşa se face că, pe vremuri, multe femei Săgetător, 
comportându-se, în mod firesc, conform firii lor, lăsau impresia că sunt 
uşuratice, chiar experimentate în chestiuni străine moralei epocii şi, în 
consecinţă, rămâneau fete bătrâne. 
Dincolo însă de aceste aspecte, femeia Săgetător nu este, de felul ei, prea 
darnică în ceea ce priveşte dragostea fizică, fiind, surprinzător, o fidelă de 
excepţie.
Atitudinea faţă de cei din jur. Aflată în continuă mişcare şi având nevoie 
nu de dragoste în primul rând, ci de prietenie, de relaţii calde şi dinamice, 
femeia Săgetător va căuta, cu precădere, amiciţia bărbaţilor, dar nu va 
neglija nici relaţiile apropiate cu femeile, chiar şi din alte categorii sociale 
sau cu vârstă diferită de a ei. 
Lăudabil este faptul că nativa Săgetător nu va avea pretenţia de a fi ea 
soarele grupului său şi nici magnetul tuturor privirilor, fie ele mas-
culine sau feminine, dar este limpede că unei asemenea femei viaţa în 
singurătate îi va dăuna foarte mult, provocându-i chiar stări depresive. 
Şi, cu toate că preferă iubirea romantică, tandreţea, mângâierile şi vor-
bele frumoase, femeia Săgetător va fi, adesea, greu de cucerit din punct 
de vedere sentimental, deşi, aşa cum s-a spus, poate fi o prietenă foarte 
bună, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, dovedindu-se un camarad 
ideal pentru viaţa cotidiană. Altfel spus, cel care va dori să cucerească 
inima unei femei Săgetător, va trebui să-şi întrebuinţeze în mod serios 
farmecele, inteligenţa, să facă o mare desfăşurare de resurse, adică să-şi 
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întindă straşnic arcul. 
Fiinţă socială prin excelenţă, femeia Săgetător va dori să-şi trăiască bu-
curiile, uneori chiar şi supărările, în public, solicitând, se pare, şi pe 
această cale, un dividend sentimental din partea tuturor, menit a-i com-
pleta lipsa de relief în acest domeniu. Interesant este, în context, faptul 
că nativei în zodia Săgetătorului îi place să fie flatată, deşi va nega cu 
vehemenţă aşa ceva. Datorită acestei înclinaţii, femeia Săgetător pierde, şi 
se poate pierde, uneori, în faţa unor bărbaţi cu “papagal” bun, căzându-le 
victimă cu toată inocenţa. 
Zodiacele moderne afirmă despre femeia Săgetător că, datorită firii ei 
contradictorii, maturităţii îndoielnice, siguranţei de sine exacerbate, ca-
racterului ei schimbător, relaţiile cu cei din jur îi sunt superficiale, deşi 
numeroase. Adică femeia Săgetător este prietena tuturor şi-a nimănui, 
atitudinea ei trezind, în multe împrejurări, nedumerire.
Feminitate. Vechile zodiace, precum şi zodiacele populare, prezintă fe-
meia Săgetător într-un mod cu totul entuziast şi entuziasmant, consi-
derând-o ca fiind Femeia Totală a cercului zodiacal. Potrivit vechilor 
texte astrologice, însuşi caracterul ei schimbător şi mobilitatea ei, chiar 
şi în căutarea dragostei, demonstrează această feminitate excepţională de 
care se bucură femeia Săgetător. Fiind foarte preocupată de propriul ei 
trup, femeia Săgetător se va pregăti, încă din pubertate, pentru clipa de ar-
dere şi de scrum a dragostei. Ea îşi va cultiva trupul ca fiind făcut pentru 
dragoste şi plăceri, fiind pregătită să dea, dar şi să primească, în aceeaşi 
măsură. Prin dragoste, această femeie va înflori poate mai mult decât 
alte femei, toate celelalte calităţi şi defecte ale ei, precum şi numeroasele 
contradicţii şi semne de întrebare fiind şterse cu buretele atunci când este 
vorba de actul iubirii. 
Astrologi importanţi susţin că, odată cucerită, femeia Săgetător poate fi, 
pentru un bărbat potrivit ei, femeia lui de-o viaţă, devenind dependentă 
de acel bărbat care, la rându-i, va fi şi el captivat de ea. Dincolo de poziti-
vismul ei în tot ceea ce face în viaţa de zi cu zi, Femeia Săgetător va fi ini-
ma familiei şi, totodată, o romantică nevindecabilă, pitită uneori, datorită 
asprimilor vieţii, după nenumărate văluri. Acestei femei, despre care unii 
bărbaţi cred că o pot cuceri grabnic, i se cuvine o statuie a Feminităţii. Şi 
unde ar putea fi amplasată această statuie de zeiţă, dacă nu chiar în oraşul 
închipuit al misoginilor care, văzând-o, vor trebui să se pocăiască şi să 
iubească, să iubească Femeia, la nesfârşit…

Bărbatul SĂGETĂTOR

Comportare - în casă şi afară. Se spune despre bărbatul nativ în zodia 
Săgetătorului că, fiind foarte mobil şi, uneori, chiar instabil emoţional, 
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va fi mai puţin interesat de casă, de familie, preferând, uneori, în anu-
mite situaţii, să ducă o viaţă socială specifică celor mai puţin adaptaţi, sau 
să se ţină de crailâcuri până dincolo de maturitate, spre bătrâneţe chiar. 
Cu siguranţă, bărbatul Scorpion va avea ceva din puterea şi sexualitatea 
puternică a calului, animalul  care formează jumătatea din spate a sim-
bolului acestei zodii, adică a Centaurului Săgetător, precum şi încă ceva 
din precizia şi curajul arcaşului care formează partea din faţă a aceleiaşi 
fiinţe mitologice. 
Prea expansiv şi prea dornic de a-şi trăi viaţa, Arcaşul sau bărbatul 
Săgetător va pricinui necazuri şi suferinţe sufleteşti apropiaţilor săi şi, în 
primul rând, femeii sale. Totuşi, dacă este bine educat, sau dacă devine ca-
pabil să se înfrâneze, să se autocontroleze, nativul Săgetător se va dovedi 
înzestrat cu un spirit puternic, comportându-se şi trăind ca un om supe-
rior, în propria familie, dar şi în societate, viaţa lui fiind exemplu pentru 
ceilalţi. 
În mod obişnuit, bărbatul Săgetător nu e de ici-colea, el fiind în stare să 
lupte şi să  ocupe demnităţi importante în societate. În ceea ce priveşte 
familia sa, aceasta va fi, nu de puţine ori, ceea ce se numeşte o familie 
model. 
În lumina cercetărilor şi observaţiilor moderne, un lucru pare a fi cert 
pentru bărbatul Săgetător – odată cucerit de o femeie, indiferent de ce 
factură ar fi el, îşi va ocroti familia şi va ţine mult la cinstea şi la demni-
tatea ei, chiar dacă, nu o dată, poate fi departe de ea şi oarecum dezinte-
resat. 
Iubind mult femeia, bărbatul Săgetător dispune, fără îndoială, de necesa-
rul de subtilitate pentru a înţelege, pe deplin, faptul că, desigur, cea dintâi 
femeie care trebuie iubită şi preţuită de el este chiar femeia sa, fie ea soţie 
sau concubină. Şi va fi pentru aceasta cu atât mai interesant, cu cât el, 
Arcaşul Amorului şi al Destinului, mereu va avea senzaţia că iubirea faţă 
de aceeaşi femeie are, chiar şi când nu te aştepţi, elemente de surpriză 
şi de noutate. Iar dacă femeia va şti să vină în întâmpinarea acestei mi-
nunate situaţii, punându-şi în mişcare patimile, fanteziile şi, în general, 
afectele şi imaginaţia, apoi totul poate fi o reuşită, cum numai în cazul 
Săgetătorului se poate întâmpla.  
Acest tablou strălucitor este, se înţelege, un caz ideal pentru un bărbat 
Săgetător, fiind foarte greu, dacă nu chiar imposibil de întâlnit aşa ceva, 
întocmai, în viaţa de zi cu zi. 
Plin de umor, un zodiac popular spune despre bărbatul Săgetător că este 
“cel mai amuzant amant şi cel mai prost soţ”.
Suflet şi pasiune. Dotat, de obicei, cu mult spirit, nativul Săgetător va fi 
în stare să iubească, mult şi bine, chiar şi numai la nivel platonic, până 
hăt-târziu în viaţă, chiar şi până la bătrâneţe. 



Marele zodiac al iubirii118

Inima Săgetătorului se va putea aprinde la orice vârstă, iar sufletul său va 
putea deveni  lesne frunză-n vânt la vederea oricărei femei, mai ales dacă 
va avea impresia că îi este accesibilă. Săgetătorului i se aprind călcâiele 
repede şi va iubi, deseori, ca un adolescent, cu tot tacâmul unei asemenea 
iubiri primăvăratice. Captivat de o femeie, bărbatul Săgetător se va dovedi 
tenace şi va da asalturi după asalturi, fiind greu de convins că, uneori, iată, 
nu se poate.
Din fericire, nativul Săgetător nu va pune la inimă eşecurile în dragoste. 
Fiind om al sentimentelor, el se dovedeşte, mai mereu, foarte permeabil 
dragostei. Uneori, acest nativ Săgetător este orb de-a binelea la acest capi-
tol, cu greu fiind oprit să nu săvârşească cine mai ştie ce boacănă. Însă, 
însă, ceea ce se ştie mai puţin, este faptul că pasiunile bărbatului Săgetător 
sunt mai mereu focuri de paie, care ard puţin şi se termină brusc, în urma 
lor nerămânând mai nimic, nici măcar o brumă de scrum. În patimile 
sale amoroase, bărbatul Săgetător poate fi comparat, adesea, cu vinul spu-
mos sau cu berea proaspătă, un sfert de pahar lichid, iar restul spumă, 
multă spumă. Şi, cu toate acestea, nu puţine vor fi femeile care se vor simţi 
îndemnate să intre în jocul Săgetătorului, considerându-se, într-un fel sau 
altul, rănite de apriga săgeată, pornită din arcul său de oţel. Mai ales că 
personajul va vorbi cu patos, va face jurăminte, va promite şi Luna de pe 
cer, numai rareori, şi poate că din întâmplare, amintindu-şi că ar fi cazul 
să mai facă şi ceva dragoste.
Farmec şi sexualitate. Mult prea spumantul Săgetător are, nu de puţine 
ori, preocupări oculte, plăcându-i tălmăcirile de vise, zodiile, profeţiile, 
ghicitul în palmă şi-n fizionomie, în bobi şi-n cafea. Adoră misterul şi 
va face din toate iubirile sale teritorii puternic secretizate şi stăpânite de 
nemaiîntâlnite, de nemaipomenite mistere, pe care numai el şi iubita sa 
trebuie să le ştie. Toate aceste preocupări vor spori, desigur, farmecul 
bărbatului Săgetător, personajul fiind considerat, nu de puţine femei, nu-
mai bun pentru o iubire tumultuoasă şi trecătoare. Din păcate, atitudinea 
sa platonică s-ar putea prelungi, uneori, peste măsură, relaţia necesitând, 
în această situaţie, abandonul. Abia de aici va putea începe, însă, cir-
cul cel mare, deoarece, din nefericire, bărbatul Săgetător este insistent, 
încăpăţânat şi, prin urmare, va invoca neabătut, să zicem, principiul lui P. 
de Coubertin, referitor la participanţii la Olimpiadă: ai câştigat, continuă, 
ai pierdut, continuă! Rezultatul -  bărbatul Săgetător va izbândi, uneori 
în mod neaşteptat, în iubirile sale. Şi poate că va fi ajutat, în acest demers 
sentimental, şi de faptul că, adesea, pare a nu vedea nimic în juru-i, deşi 
are ochii larg deschişi. 
Orbul de el, orbul de nevindecat…
Atitudinea faţă de cei din jur. Cei care au de-a face cu bărbaţi nativi 
în zodia Săgetătorului spun că aceştia sunt, mai mereu, tonici, optimişti, 
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doldora de proiecte de tot felul, de planuri măreţe. 
Fiind dinamic, deştept, imaginativ, mai mereu spiritual şi disponibil, 
bărbatul nativ Săgetător poate face, lesne, pe oricine, să se simtă în largul 
său, şi cu atât mai mult pe femei. 
Se poate crede, chiar fără teama de a greşi, că bărbatul Săgetător este un 
adevărat vrăjitor în relaţiile sale cu ceilalţi oameni, având, în mod cert, o 
autentică  putere de a-i seduce, de a-i hipnotiza. Datorită acestor dotări 
naturale, nativul Săgetător este bun de şef, chiar şi la nivele înalte, el fiind 
convingător şi mobilizator prin tot ceea ce face şi ce spune. 
În orice activitate cât de cât semnificativă, Săgetătorul nu va ezita să fie 
în frunte, să fie el însuşi exemplu. Datorită aptitudinii sale de a risca, 
datorită curajului său nebun, va putea fi piua-ntâi şi exemplu chiar şi în 
cele mai periculoase situaţii. Bărbatul Săgetător are o voinţă puternică 
şi nu dezarmează prea uşor. Fiind tenace şi curajos, el are, prin urmare, 
tot ce-i trebuie pentru a fi nu numai un războinic sau un lider, ci şi un 
învingător. Cei aflaţi în subordinea sa, şi chiar şi cei din propria-i familie, 
inclusiv partenerul de viaţă, îl vor urma fără să crâcnească.
Virilitate. Bărbat împodobit, adesea, prea frumos de mama natură sau 
poate că de divinitate, mai ales pe dinăuntru, nativul Săgetător nu va fi pla-
sat, aproape niciodată, pe primele locuri în ceea ce priveşte performanţa 
sexuală, şi nici în ceea ce priveşte imaginaţia  erotică. Totuşi, bărbatul 
Săgetător se poate situa, în mod îndreptăţit şi fără dubii, în prima parte a 
oricărui clasament pe această temă. Faptul că are solide calităţi psihice şi 
sociale, că are minte bună şi că, în ceea ce priveşte acţiunea, este curajos 
şi chiar niţeluş nesăbuit, face impresie şi compensează alte lipsuri în plan 
fizic sau sexual. Există, însă, şi zodiace care-l vorbesc de rău pe bărbatul 
Săgetător, afirmând despre acesta că,  în ceea ce priveşte relaţia lui cu 
femeile, va fi asemenea unei albine, zburând, cu nonşalanţă, din floare-n 
floare. Cum s-ar zice, acest bărbat ar culege nectar cam de peste tot. Unii 
astrologi îi găsesc bărbatului Săgetător chiar şi scuze vizavi de acest com-
portament. Vezi, Doamne, bărbatul Săgetător este atât de hoinar în dra-
goste deoarece, bietul de el, caută femeia ideală, şi cum aşa ceva nu există, 
el va căuta non-stop, neobosit, şi niciodată nu se va plictisi, nici de atâta 
investigaţie în eternul feminin, şi nici de ambiţia, mai mereu neîmplinită, 
de a face dragoste. Nefiind, conform zodiei sale, prea forţos în amorul 
aplicat, bărbatul Săgetător va dori, în schimb, să facă dragoste cât mai des, 
fiind ceea ce în limbaj popular se numeşte „un bărbat întrutotul vesel”. De 
altfel, erotismul bărbatului Săgetător poate fi, se spune, uşor de provocat 
chiar de un amănunt oarecare, cum ar fi unduirea gleznei de femeie, ge-
nunchiul rotund sau curbura tălpii acesteia. Zodiacele moderne susţin 
faptul că nativul Săgetător iubeşte mult de tot femeia şi, din acest motiv 
atât de frumos şi de înălţător, se va împăca bine cu orice femeie din zo-
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diac. 
Iubeţ  şi sincer până la a gafa, bărbatul Săgetător va putea fi îndrăgostit, 
cu acelaşi patos, de mai multe femei deodată, fiind disponibil sufleteşte şi 
niţeluş trupeşte pentru fiecare dintre ele. Pe el nu-l va tulbura vreodată, 
prea mult, un scandal din dragoste şi nici dragostea cu năbădăi. Şi, cu 
toate că are calităţi de profet, bărbatul nativ în zodia Săgetătorului nu-şi 
va putea prevedea, din nefericire, evoluţiile în dragoste, el fiind, prin im-
placabil destin stelar, un rob al iubirii, al femeii în ultimă instanţă. 
O preafrumoasă robie, din care se pare că bărbatul Săgetător  nu-şi doreşte 
să fie eliberat, de nimeni şi niciodată.  

     



Zodia CAPRICORNULUI
- CAPER -

22 decembrie – 20 ianuarie

Caseta cu bijuterii a CAPRICORNULUI

1. Caracterul zodiei. Capricornul este una dintre zodiile ce poartă cu sine 
un mister de netăgăduit, având cel mai puternic suport al acestei lumi – 
pământul. Acest leagăn şi temei va fi ca un magnet, uneori chiar asemenea 
unei capcane, pentru cei mai mulţi dintre nativii aflaţi sub semnele acestei 
zodii. Uneori, chemarea pământului va fi pentru nativii din această zodie 
atât de puternică, încât poate deveni insuportabilă. Totuşi, desprinderea 
de pământ a nativului acestei zodii se va produce, aspiraţia sa către culmi 
fiind, de altfel, cvasi-permanentă. Această zbatere va fi, de cele mai multe 
ori, profitabilă, deşi va urma, mereu, ca într-o mişcare a talazurilor mării, 
aproape legic, regresul. Fireşte, Capricornul va avea în textura destinului 
său şi câte ceva din celelalte două zodii aflate sub acelaşi semn de pământ 
- Taurul şi Fecioara. În mod cert zodie mai puţin interesată de zborul 
spiritual, Capricornul va fi obsedat de reuşita materială şi de optimizarea 
condiţiilor sale de muncă şi viaţă. Cu toate acestea, nativul Capricorn va 
cultiva misterul, şi nu oricum, ci cu obstinaţie. Interesant este faptul că, 
pe acest fond, Capricornul nu va înceta să fie o fiinţă socială complexă, 
având o interesantă semnificaţie pe tabla de şah a omenirii.
2. Ziua norocoasă – sâmbăta. Este o zi mai puţin vizibilă în calendarul 
vieţii, dar care are un merit incontestabil – este plină de promisiuni, fiind 
un solid punct de pornire pentru cele ce vor fi. Temele acestei zile sunt: 
încrederea, hotărârea şi misterul. 
3. Cifra norocoasă – 8. Se spune despre 8 că este numărul neînţelesului. 
Oamenii acestui număr par reci şi distanţi, dar în realitate nu va fi nicide-
cum aşa. Pricepuţii în oculta numerelor spun despre 8 că este un număr 
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„psihic”, având caracteristici feminine, magnetice şi statice.
4. Piatra norocoasă. De fapt, este vorba despre mai multe pietre noro-
coase – turcoazul, lazuritul, onixul, cristalul de lună. Dintre aceste minu-
nate pietre, cea mai frumoasă este turcoaza sau peruzeaua, impresionantă 
prin gama de combinaţii de culori, de la albastru deschis, până la albastru 
verzui. Misterele şi noroacele vor fi purtate însă, cu adevărat, de lazurit, 
o piatră cunoscută mai ales sub un nume aproape imposibil: lapislazuli. 
Dintre metale, Capricornul va avea noroc dinspre partea plumbului.
5. Culoarea norocoasă. Şansa Capricornului va fi favorizată de culorile 
grele, cum ar fi plumburiul, gri-petrolul, brunul. Sunt culori ce absorb 
aproape în totalitate măreaţa lumină venită din Cosmos, parcă hrănindu-
se cu ea. Totuşi, norocul Capricornului are parte şi de o rază de lumină, 
fiind favorizat şi de o culoare adusă din plină vară – galbenul-pai.
6. Floarea norocoasă. Capricornul se va asorta la viaţa sa cu trandafirul 
în culori întunecate (de exemplu, trandafirul în culoarea vişinei putrede), 
precum şi cu florile de camelie. Deşi prin coloritul florilor sale, albe sau 
roşii, camelia nu pare a se înscrie în contextul Capricornului, totuşi ea se 
impune, aici, prin doza de exotism şi mister.
7. Parfumul norocos. Se spune că un parfum ce răspândeşte arome de 
brad sau de pin va purta, adesea, noroc nativului în Capricorn. Este recu-
noscut a fi, de asemenea norocos, parfumul de camelii.
8. Muzica norocoasă. Capricornul se găseşte undeva la jumătatea 
distanţei dintre clasic şi modern, el fiind ocrotit, îndeosebi, de muzici 
precum prelucrările din folclor şi folk-ul. Faptul acesta arată că nativul 
în Capricorn are o sensibilitate destul de persistentă, rezultat al unor 
combinaţii.
9. Calitatea umană admirată. Nativul în Capricorn va admira, 
necondiţionat, oamenii tenace, oamenii care nu se lasă, care trec peste 
orice oprelişti, care înfrâng orice piedici şi, în cele din urmă, reuşesc. În-
totdeauna, un Capricorn îşi va dori să fie tenace, răzbătător, să găsească 
destule puteri pentru a nu ceda, pentru a fi pe deplin stăpân pe propriile 
gânduri şi fapte.
10. Calitatea umană detestată. Capricornul nu va puteri suferi indiscreţia. 
Nu-i va accepta niciodată pe cei care se bagă în sufletul omului şi vor să 
afle totul. Va fi foarte suspicios faţă de cei care depăşesc, chiar şi cu puţin, 
limitele discreţiei.
11. Ideal de viaţă. Capricornul consideră că lucrul cel mai important 
pentru viaţa unui om este să ajungă să respire aerul tare al înălţimilor. 
Dar nu al înălţimilor muntoase, ci al înălţimilor din societate. În lumina 
acestui ideal cât se poate de omenesc, nativul în Capricorn se va dovedi, 
nu o dată, un abil luptător.
12. Dorinţa secretă – să ajungă în fruntea bucatelor. El să decidă şi să 
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împartă. Mai exact spus, Capricornul îşi va dori nespus de mult să ajungă 
şi el şef, măcar o dată la viaţa lui.
13. Verbul specific – a folosi. Iubitor de adevăr, Capricornul va fi însoţit, 
în toată existenţa sa, de o maximă definitorie pentru ceea ce înseamnă un 
om adevărat: Să nu te foloseşti de ceea ce ştii, pentru a a ascunde adevărul! 
14. Zodii care se armonizează cu Capricornul. Pacea Capricornului 
va putea fi găsită şi regăsită, cu precădere, în preajma puternicului Taur, 
dar va putea funcţiona bine şi în preajma Racului, a Fecioarei sau chiar a 
Scorpionului.
15. Zodii conflictuale cu Capricornul. Nativului în Capricorn nu i se 
recomandă să facă nici un fel de combinaţie cu Berbecul. 
16. Zodiile concubinajului şi ale căsătoriei. Capricornul va avea reuşite 
dacă îşi va alege partenerii de-o viaţă mai ales dintre nativii în Taur şi 
Fecioară, putând înregistra succese şi în convieţuirea cu nativii în Scor-
pion, Peşti sau Rac.
17. Trăsăturile personalităţii nativului în Capricorn. Fiind guver-
nat de Saturn, nativul în Capricorn va fi disciplinat, consecvent, decis, 
răbdător, rezistent la tot felul de agresiuni, închis în el însuşi, echilibrat 
şi, fără îndoială, cu un mental puternic şi în continuă evoluţie. Are o 
personalitate bine conturată, impunându-se, aproape întotdeauna, prin 
perseverenţă, prin buna organizarea a acţiunilor sale şi ale celor care de-
pind de el şi, desigur, prin capacitatea sa de a lupta. 
Capricornul este ştiut ca având o fire singuratică, fiind lipsit adesea de 
umor, câteodată dovedindu-se chiar intolerant. Nu va fi prea bun pentru 
munca în echipă, deşi se va manifesta, mai întotdeauna, în modul cel mai 
corect în calitate de coleg.
Ciudat este faptul că, în cazul Capricornului, dorinţa de a face totul sin-
gur nu poate fi considerată, totuşi, un defect. Muncind solo, nativul în 
Capricorn va fi mult mai productiv, mult mai eficient. Unele zodiace mai 
vechi îl prezintă pe nativul în Capricorn în culori mai puţin îmbietoare, 
ca pe un individ trist, plin de capricii, câteodată rupt de realitate, scump 
la vorbă, nefericit în anumite împrejurări, pândit de pericole şi boli, chiar 
şi fără prea mult noroc. Observaţii mai noi şi studiile mai atente privind 
influenţele zodiacale asupra societăţii moderne schimbă, însă, în mod 
semnificativ, unghiul de abordare a acestui nativ, retuşând sau chiar îm-
blânzind asemenea trăsături. Se poate spune că, odată cu epoca modernă, 
atât de ciudatul Capricorn intră, vrând-nevrând, în normalitate. 
În zilele noastre, Capricornul trăieşte într-o lume în care o serie de 
trăsături, socotite în societatea patriarhală drept defecte, au devenit, iată, 
o şansă în plus pentru a rezista şi a învinge. Trebuie menţionat faptul că 
reuşita materială nu-l va opri pe Capricorn din ascensiunea sa. Eliberat 
de obsesia  pentru avere, Capricornul va trece, aproape întotdeauna, la 
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perfecţionarea sa spirituală. Şi nu numai a sa, ci şi a celor din jur. 
Nativul în Capricorn va putea fi autorul unor mari înfăptuiri, realizări 
datorate voinţei sale de fier, flexibilităţii, comportamentului rece, pro-
gramului de viaţă uneori spartan, invulnerabilităţii sale afective.
18. Călăuză astrală. Nativul în Capricorn va fi călăuzit  la viaţa sa de pla-
neta Saturn, planetă a disciplinei, singurătăţii şi necunoscutului. Planeta 
Saturn nu este, totuşi, o călăuză prea bună. Ea nu va favoriza nici bucuria, 
nici bogăţia şi nici chiar vibraţia înaltă a dragostei, dar îl va întări pe cel 
aflat sub influenţa sa. 
19. Simbol astrologic – ţapul sau capra de munte. Unele zodiace prezintă 
Capricornul ca pe un animal ciudat, pe jumătate capră, pe jumătate peşte 
(delfin), având drept suport o stâncă. Nativul în Capricorn va semăna, în 
ceea ce priveşte comportarea sa, cu neobosita capră de munte - un ani-
mal rezistent şi răbdător, puţin pretenţios, capabil însă a sări şi peste cea 
mai adâncă prăpastie. În mitologie se spune că, de fapt, Capricornul este 
însuşi zeul Pan. Temându-se de uriaşul Typhon, Pan s-a transformat în 
capră. Văzând această transformare uimitoare, Jupiter l-a ridicat pe cer, 
plasându-l în rândul celor 12 semne ale zodiacului.
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Această zodie târzie va avea 
influenţe majore asupra genunchilor. În rest, în ceea ce priveşte sănătatea, 
Capricornul ar putea trece, de pildă, prin stări afective radicale, bolile 
fizice afectându-l, însă, destul de rar. În condiţii obişnuite, nativul în Ca-
pricorn nu va avea de-a face prea mult cu suferinţa fizică, poate doar cu 
nişte banale reumatisme ale mâinilor şi picioarelor.
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Constelaţia zodiacală a Capri-
cornului (Capricornus), numită şi Ţapul sau Cornul Caprei, se află în e-
misfera australă. Conţine o stea dublă, 62 de stele  mai puţin strălucitoare, 
precum şi o serie întreagă de nebuloase. Observând harta cerului, se 
poate spune că acest semn zodiacal este unul migrator. Propriu-zis, în 
Capricorn se află doar capul şi coarnele caprei, corpul ocupând o bună 
parte din zona Vărsătorului de apă. În apropiere se află steaua Vega, din 
constelaţia Lirei, numită şi Regina Stelelor  sau Luceafărul cel Mare, pre-
cum şi steaua Altair, din constelaţia Vulturului. Astrologii sunt de părere 
că Vega şi Altair, cele două stele fixe din vecinătate, influenţează foarte 
mult constelaţia Capricornului. 
22. Zonele sensibile în dragoste. Nativul în Capricorn, fie el bărbat sau 
femeie, este sensibil în zona feţei,  gurii, pieptului şi sfârcurilor, precum 
şi în regiunea subsuorilor, dar şi a şalelor. Femeia Capricorn are pielea 
foarte sensibilă sub genunchi, dar şi în zona buricului. 

Trăsăturile generale ale nativului în CAPRICORN
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Capacitatea de a persevera, de a se concentra şi de a îndura orice fel de 
condiţii, numai şi numai pentru a reuşi, sunt primele trei trăsături re-
levante ale nativului în Capricorn. În general, nativul acestei zodii este 
uşor de descris şi de identificat. Potrivit celor mai vechi precizări zo-
diacale, Capricornul va avea o evoluţie ciclică, cu perioade de maximă 
desfăşurare de voinţă, de tenacitate şi de luptă pentru promovare socială, 
alternând cu prăbuşiri spectaculoase, după care vin iarăşi urcuşuri şi 
iarăşi coborâşuri... Prin urmare, asemănarea cu formidabila capră neagră, 
cu capra de munte, este cât se poate de potrivită. Acest animal rar şi sin-
guratic, ambiţios, prudent, perseverent, graţios, măiestru în a evita peri-
colele, poate fi un bun exemplu pentru oameni. 
Capricornul este insistent, foarte lucid, dornic de câştig, chiar şi de dragul 
câştigului. Pentru a-şi atinge scopurile, nativul în Capricorn îşi va folosi 
tot arsenalul din dotare şi chiar şi pe cel de împrumut, la nevoie. Capri-
cornul va încerca să fie convingător, să-şi facă un păienjeniş de relaţii, să 
pună la cale lovituri meşteşugite, în afaceri, dar şi în alte domenii în care 
activează. Fireşte, se va dovedi adaptabil şi, la nevoie, lup fiind, nu se va 
da în lături să îmbrace pielea oii. Activ în permanenţă, Capricornul va 
căuta noi şi noi metode pentru a izbândi, folosind, după caz, fără prea 
multe scrupule, diplomaţia sau forţa, cu toată seninătatea şi convingerea, 
pătruns fiind de ideea că aceasta e, la urma-urmei, lupta vieţii. 
La fel ca Săgetătorul, şi Capricornul va face uz de experienţa sa şi nu va 
uita niciodată, nimic, din ceea ce îi poate fi de folos din aceasta. În atin-
gerea ţelurilor sale - acestea ţinând mai ales de dorinţa de a se propăşi ma-
terial - Capricornul va fi, la nevoie, chiar şi ascet, capacitatea sa de a eco-
nomisi, de a se abţine de la bucuriile şi plăcerile vieţii fiind remarcabilă. 
Aparent, Capricornul este timid şi rezervat, putând avea chiar stări mai 
puţin mobilizatoare, contrare celor de agresivitate, de insistenţă perpetuă, 
de stăruinţă, de expansiune şi neodihnă. 
În viaţa de zi cu zi, nativul în Capricorn se va afirma ca un bun organiza-
tor, dar nu va organiza, totuşi, nimic de amorul artei, deoarece va dori să 
aibă şi el un ce profit. Foarte analitic, acest nativ va fotografia realitatea în 
toate amănuntele ei, orice imagine urmând a-i fi de folos într-un proiect 
sau altul. Cât despre relaţiile sale sociale, în mod obişnuit Capricornul 
trăieşte de unul singur, el are lumea sa, din care nu prea-i place să fie 
tulburat. Cu foarte mare greutate îşi va găsi un prieten în care să aibă 
încredere, şi asta nu din cauză că ar fi suspicios, că n-ar crede în oameni, 
ci pentru că ambiţiile şi stilul său de viaţă nu-i permit, adesea, nici măcar 
să se gândească la prietenie. 
Astrologii au descoperit faptul că, pe acest fond mercantil, sau mai exact 
spus sub această platoşă de interese, planuri, idei, acţiuni, afecte anestezi-
ate, în sufletul Capricornului se ascunde, totuşi, o rară sensibilitate. În 
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ciuda avânturilor sale neostoite spre culmi, Capricornul nu este, totuşi, 
un optimist, el fiind obişnuit să pună răul înainte, sau să vadă, în mod 
obişnuit, doar partea goală a paharului, convins că numai aşa are de unde 
pierde în caz de nereuşită, că numai aşa se poate mobiliza, ori de câte ori 
este nevoie, pentru cele mai îndrăzneţe planuri. 
Din toate aceste prezentări se poate constata, destul de uşor, că nativul 
acestei zodii va putea ajunge, uneori, să fie un singuratic şi un izolat chiar 
şi în propria familie. Datorită perseverenţei, ambiţiei, dorinţei neostoite 
de promovare, nativul în Capricorn îşi poate atrage desconsiderarea, 
dispreţul, criticile aspre ale celor din jur. La această situaţie contribuie şi 
faptul că nativului în Capricorn îi place, adesea, să discute în contradic-
toriu, susţinându-şi ideile cu încăpăţânare. De altfel, nativul în Capricorn 
va dovedi, nu o dată, capacităţi reduse de negociere şi, mai ales, de co-
laborare, el fiind convins că are o cale care este numai şi numai a lui şi, în 
consecinţă, nu este cazul să fie tulburat. 
Ca şef, nativul Capricorn nu va fi aproape niciodată îndeajuns de 
mulţumit de performanţele sale şi ale grupului său, considerând că este 
loc, da, este loc, pentru mai mult şi mai bine. Din fericire, Capricornul va 
lua asupră-şi neîmplinirile, subordonaţii săi având, cu un şef ca el, bunul  
prilej de a duce o viaţă destul de tihnită, şeful fiindu-le pavăză garantată. 
Plus că vor putea fi şi siguri că sunt conduşi cu pricepere, Capricornul 
având reale calităţi de manager. 
Se zice că, spre bătrâneţe, acumulând experienţă de viaţă şi valori mate-
riale, nativul Capricorn îşi va putea permite, uneori, să propovăduiască 
şi să trăiască în spiritul marilor virtuţi. Dar toate acestea se vor lipi de el 
foarte târziu când, practic, nu-i mai sunt utile nici măcar lui, şi cu atât 
mai puţin celor din jur care, pur şi simplu, nu vor fi interesaţi de aşa ceva. 
Cât despre comportarea sa în dragoste, astrologii ne asigură că nativul 
Capricorn nu va fi altfel decât în viaţa de zi cu zi. Adică tot cu ambiţie, 
tot cu stăruinţă, tot cu insistenţă, tot cu planuri ultra. Totuşi, acest mod 
de a munci şi de a trăi va fi înfrumuseţat, mai ales în dragoste, de faptul 
că nativul în Capricorn beneficiază de un serios fond de cinste şi seriozi-
tate, de consecvenţă şi verticalitate, precum şi de un intelect dezvoltat, de 
capacitate de creaţie şi, de ce nu, de o neaşteptată sensibilitate. Dar greul 
nu va fi depăşit chiar întotdeauna nici la acest capitol, deoarece spiritul 
năzuroasei capre de munte îşi va iţi coarnele, totul intrând, surprinzător 
de repede, în ceaţă... Acest nativ puternic şi dificil va găsi, însă, destul 
timp să ia, cu vârf şi îndesat, toate lecţiile de la viaţă şi să şi le însuşească şi 
chiar să şi le aplice, deoarece, potrivit astrologilor, Capricornul se numără 
printre cei mai longevivi oameni de pe faţa pământului.

Femeia CAPRICORN
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Comportare - în casă şi afară. Să fie clar, refugiul neobositului nativ 
Capricorn tot în familie îi va fi, tot în casa “proprie şi personală”, nicăieri 
în altă parte, fapt dovedit de nenumărate ori. Aici îşi va reîncărca el ba-
teriile, şi tot aici se va mobiliza şi se va regăsi, fireşte pentru noi asalturi 
spre culmi. Acest comportament va fi ilustrat, la modul superlativ, de ni-
meni altcineva decât de femeia nativă în Capricorn, întotdeauna legată de 
familie, de gospodăria ei, de casa şi copiii ei. Mai ales dacă va fi casnică, 
femeia Capricorn îşi va canaliza toate energiile, fără a precupeţi ceva, spre 
casa şi familia ei, spre copiii şi bărbatul ei, încercând să-i ducă, pe toţi, 
spre încă neatinsele culmi. 
Nativa în zodia Capricornului va da dovadă, mai mereu, de responsabili-
tate maximă, făcându-şi griji peste măsură pentru fiecare membru al 
familiei. Va fi însă greu cu această femeie în casă, în căsnicie, datorită 
labilităţii ei afective, datorită disponibilităţii ei, precum şi din pricina 
inerentelor ei fluctuaţii sufleteşti. Mai ales în prima tinereţe, inima îi va 
da ghes spre alte iubiri, femeia Capricorn având oarece înclinaţii adul-
terine. Din acest motiv, i se recomandă soţului acesteia să fie foarte atent 
cu ea şi să-i canalizeze firea liberă şi simţirea bogată spre înfrumuseţarea 
vieţii de cuplu şi participarea amândurora, în chip cât mai interesant şi 
pasionant, la viaţa de cuplu. Dacă acest lucru va fi greu de realizat, deşi nu 
poate fi decât plăcut şi interesant, atunci bărbatului femeii Capricorn i se 
recomandă să se preocupe şi altfel de jumătatea sa, adică s-o strunească, 
pur şi simplu. Cu timpul, aceasta va înţelege că nu tot ce zboară se şi 
mănâncă. 
Fiind o persoană puternică şi complexă, femeia Capricorn va fi, dincolo 
de tot şi de toate, un excelent partener de viaţă, cu care se pot realiza 
multe într-o existenţă de om. 
În viaţa socială, femeia Capricorn va fi considerată, uneori, egoistă, greu 
de abordat şi cam neprietenoasă. O va salva însă faptul că munceşte mult 
şi, deci, în ochii şefilor va avea o imagine favorabilă, de bună muncitoare 
şi, pe deasupra, şi descurcăreaţă. Revenind la viaţa ei desfăşurată în fami-
lie, în căsnicie, se poate spune despre femeia Capricorn că, în timp, ea 
va ajunge foarte răbdătoare şi foarte dăruită soţului, un fel de Ana lui 
Manole care, pentru a-şi cinsti şi omeni bărbatul, acceptă să fie chiar şi 
zidită. 
Suflet şi pasiune. Femeia Capricorn, deşi tenace şi îndrăzneaţă, curajoasă 
şi dispusă să rişte, va fi foarte emotivă chiar şi în cele mai neînsemnate 
momente ale vieţii. Emotivitatea îi va juca, nu o dată, feste, dar asemenea 
momente contează, totuşi, mai puţin. Comportamentul acesta aflat sub 
influenţa emotivităţii dovedeşte faptul că în femeia Capricorn există un 
suflet frumos şi chiar candid, şi nu o inimă de piatră, netulburată, care 
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ar face-o, aşa cum de altfel pare la prima vedere, distantă, inabordabilă, 
multora părându-le chiar trufaşă şi lipsită de orice vibraţie în faţa 
frământărilor celorlalţi. Unii, şi chiar şi ea însăşi uneori, consideră această 
sensibilitate ca o povară, ca un adevărat defect greu de înlăturat. 
Datorită aglomerărilor afective din sufletul ei, femeia nativă Capricorn 
va avea un suflet complicat, o stare de nemulţumire aproape permanentă 
faţă de sine, şi chiar faţă de ceilalţi. Şocant este faptul că, uneori, chiar 
şi un bărbat bine intenţionat va cuceri cu greu o femeie Capricorn dar, 
în cele din urmă, dacă aceasta se ataşează de el, cu el va rămâne, poate 
pentru totdeauna, deşi, aşa cum s-a amintit deja, la începuturile tinereţii 
inima acestei femei ar putea fi cât se poate de zburdalnică. Şi se mai spune 
despre femeia Capricorn că va avea, mai mereu, nevoie de atenţia 
celorlalţi, dar mai ales de atenţia bărbatului ei, deşi niciodată n-ar putea fi 
bănuită că, tocmai una ca ea, are nevoie de ocrotire. 
Numeroşi astrologi sunt de părere că această stare afectivă, mereu în 
dinamică, nu o va face, nicidecum, pe femeia Capricorn mai puţin 
pragmatică. Sufletistă-sufletistă, sensibilă-sensibilă, vulnerabilă-
vulnerabilă, dar şi pragmatică. Poate că, şi din această cauză, femeia 
nativă Capricorn este considerată a fi insensibilă faţă cei din jur, şi rece, 
rece sufleteşte precum un sloi de gheaţă. Această apreciere este subliniată 
şi de faptul că nativa Capricorn adoptă, în primul rând în societate, o 
atitudine mult prea convenţională şi, pe deasupra, mai face şi judecăţi 
severe. 
Pasiunea femeii native Capricorn pentru clarificări, pentru situaţiile lim-
pezi – or căsnicia este tocmai aşa ceva – o va face să ajungă la o stare de 
neclintită fidelitate şi respect faţă de bărbatul ei şi de instituţia căsătoriei. 
Convinsă, în cele din urmă, că păşeşte pe un teren ferm şi nu pe nisipuri 
mişcătoare, femeia Capricorn va înflori, ca nicăieri în altă parte, în caldul 
areal al mult iubitei sale case.
Farmec şi sexualitate. Dornică să risipească şi să împărtăşească dragoste, 
nativa în Capricorn va şti să facă dragoste şi va dori să facă dragoste, deşi, 
văzând-o cât e de interiorizată şi de preocupată de sine, pare că nici n-a 
auzit de aşa ceva. Astrologii sunt de părere că bărbatul care abordează o 
femeie nativă în zodia Capricornului nu trebuie să aibă, în nici o împreju-
rare, nici un complex, deoarece, atunci când straiele comportamentului 
ei scorţos vor cădea, cu siguranţă va avea de-a face cu o meşteră a iubirii, 
meşteră din toate punctele de vedere. Un vechi zodiac, un înscris care 
circula cu multe decenii în urmă, afirma despre nativa Capricorn că poate 
fi o femeie  care merită toate complimentele. Cu o sumă de condiţii însă 
– să fie iubită,  dorită şi ocrotită. Preocupată, poate prea mult, de pro-
pria ei fericire, femeia Capricorn îşi va dori, totuşi, o mare şi unică relaţie 
serioasă, chiar dacă se va îndrăgosti uşor şi va părea lesne abordabilă, 
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lesne de sedus. 
Poate că tocmai această dorinţă robustă a nativei în zodia Capricornului 
de a-şi găsi fericirea, de a-şi găsi idealul în dragoste, o va face să calce, 
uneori, pe delături, sperând să-şi găsească, în sfârşit, dragostea vieţii ei. 
Şi poate că multe dintre aceste iubiri vor fi catalogate, chiar de ea însăşi, 
într-un entuziasm de moment, e adevărat, drept iubirea vieţii. Din păcate, 
deziluziile vor fi amarnice pentru femeia Capricorn, care va greşi - din 
prea multă visare, care va păcătui - dintr-un surplus de imaginaţie, care 
va cădea - din prea multă aspiraţie spre o culme nemaivăzut de înaltă, 
până la cer.
Atitudinea faţă de cei din jur. Deşi are, fără-ndoială, o fire pasională, 
nativa Capricorn se va auto-reprima uneori, intens preocupată fiind de 
organizarea vieţii ei de zi cu zi şi de asigurarea unui suport, cât mai so-
lid, acestei existenţe cotidiene. Poate că de aici vin şi neliniştile, precum 
şi comportamentele, uneori imposibile, ale acestei femei care, în toate 
datele ei, trebuie nu numai admirată, ci şi ajutată, şi nicidecum izolată 
sau criticată. 
Sunt astrologi care afirmă despre femeia Capricorn că, datorită firii ei, 
precum şi semnului ei de pământ, adică de om care nu va privi prea des 
la stele, şi nu va ajunge vreodată cu capul în nori, nimeni nu va ajunge 
s-o aibă în întregime. Nu e singura femeie din zodiac având asemenea 
comportare, dar în cazul femeii Capricorn aceste trăsături par a fi mult 
mai apăsate. 
Se pare că, pe fondul acestui tablou comportamental, bărbaţii nu prea 
vor avea motive să aprecieze firea nativei în zodia Capricornului, mulţi 
lăsând-o baltă cu toate mofturile, cu toate închipuirile care îi dau târcoale. 
Femeia Capricorn va dori, mai ales în societatea noastră modernă, să fie 
cât se poate de independentă, să stea pe picioarele ei, pe leafa ei, fiind, din 
acest punct de vedere, o continuatoare demnă a feministelor de acum un 
secol, care, în militantismul lor, ajunseseră atât de exclusiviste, încât se 
înstrăinau şi de propriul soţ. O asemenea femeie nu va accepta, prea uşor, 
să fie ţinută acasă, adică să fie la mâna soţului sau a prietenului ei. 
Nativa Capricorn va încerca, nu încape nici o îndoială, să domine atât 
bărbaţii, cât şi femeile, mereu având impresia că ea are o misie înaltă, că 
ea are răspunderi majore ce trebuie duse musai la îndeplinire, convinsă 
fiind că numai ea singură va reuşi să le înfăptuiască. De altfel, femeia 
aceasta aflată sub semnele Capricornului are obiceiul de a lua, aproape în-
totdeauna, viaţa foarte în serios, în acest context preţuindu-i, poate prea 
mult, pe cei care au izbândit. 
Modelele femeii Capricorn vor fi îndeosebi învingătorii şi, prin urmare, 
i se va părea firesc să încerce să facă şi din bărbatul ei un învingător. Dar 
nu împingându-l de la spate, ci mobilizându-l, prin exemplul personal în 
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primul rând. La fel va fi şi în cazul în care această femeie de cremene va 
ajunge şef. Va fi precum comandantul din războaiele de altădată – pe cal, 
în frunte, băgându-se acolo unde este lupta cea mai grea.
Feminitate. Specialiştii în astrologie sunt de părere că femeia nativă în 
zodia Capricornului va şti, va pricepe uşor ce-şi doreşte bărbatul ei, dar 
se va strădui să-i lase mereu impresia că ea una habar n-are. Deşi dificilă 
şi bine zăvorâtă în ea însăşi, femeia Capricorn va rămâne memorabilă 
pentru bărbatul care a fost cu ea, şi în cele din urmă a plecat, spre alte zări 
ce i s-au părut lui mai de soare pline. 
Adeptă a comportării corecte, nativa în Capricorn va intra într-o relaţie 
de parteneriat şi dragoste cu nişte condiţii, numai de ea ştiute, aşteptând 
răbdătoare ca totul să se împlinească, ba chiar şi ceva pe deasupra. Atunci 
când, însă, vor apărea deziluziile, viaţa interioară a femeii Capricorn va 
deveni foarte grea, nativa aceasta suferind mult şi profund, dar – potri-
vit caracteristicile zodiei – se va reface repede şi o va lua de la capăt, cu 
aceeaşi energie nesecată. Capacitatea ei de mobilizare vine şi din faptul 
că are la îndemână o puternică feminitate, de care e conştientă şi pe care, 
de altfel, o va  folosi la toată capacitatea, cu întreg pragmatismul de care 
dispune. Prin urmare, va fi întotdeauna cât se poate limpede pentru mulţi 
dintre craii acestei lumi, că lecţia într-adevăr de neuitat, despre dragoste 
şi viaţă, le-a dat-o, nimeni alta decât femeia Capricorn. Cum şi de ce, e 
greu de explicat, reţinându-se din partea acestora doar faptul că ar merita 
tot efortul să mai treacă, măcar o dată, printr-o asemenea experienţă.

Bărbatul CAPRICORN

Comportare - în casă şi afară. În ceea ce priveşte participarea, investiţia, 
cotizaţia sa la dragoste, bărbatul născut sub semnele zodiei Capricornu-
lui nu va putea fi acuzat mai niciodată de zgârcenie. Motiv pentru care 
căsnicia lui poate avea şi o trăsătură mai deosebită, să-i zicem, însem-
nând momente şăgalnice, de straşnică hârjoneală, când te aştepţi şi chiar 
şi când nu te aştepţi. Totuşi, parcă pentru a institui un echilibru, uneori 
căsnicia împreună cu un bărbat Capricorn poate avea şi clipe apăsătoare, 
de impas, de dificultate, de ciudăţenie, ca de pildă atunci când acest bărbat 
se va închide în el şi-i va acuza, pe cei din jur, de egoism şi lipsă de atenţie. 
Este o situaţie între-adevăr greu de acceptat în cazul unui bărbat, şi încă la 
unul deosebit, la Capricorn, personaj cu o mare putere psihică şi cu o te-
nacitate de admirat. O explicaţie s-ar putea găsi – stările proaste ale unui 
bărbat Capricorn, dar şi ale nativilor în Capricorn, în general, s-ar datora, 
uneori, neînchipuit de mult, vremii, evoluţiilor acesteia. Aşa se face că 
atât de vitalul şi neobositul bărbat Capricorn poate fi scos dintr-ale sale, 
nu o dată, de fenomenele meteo, chiar şi, să zicem, de scăderea presiunii 
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atmosferice. Toate acestea sunt, însă, pur şi simplu accidente în existenţa 
bărbatului nativ Capricorn, cazuri izolate sau care se petrec rar şi cu totul 
întâmplător în viaţa acestuia. 
În mod obişnuit, bărbatul Capricorn va fi, atât în casa lui , cât şi în a-
aceri sau la serviciu, mereu egal cu sine. Nimic nu pare a-l întoarce pe 
acest bărbat implacabil din drumul său. Evident, în propria familie, în 
gospodăria sa, Capricornul bărbat va apărea ca  un stâlp de neînlocuit 
al familiei, puţin afectuos, e adevărat, dar inspirând siguranţă, încredere 
şi mai ales iubirea şi atenţia alor săi. Partenerei sale îi va cere nu numai 
dăruire în dragoste, des şi cât mai mult, ci şi calităţi de bună gospodină, 
prietenie şi atât de trebuincioasa afecţiune, la acest din urmă capitol el 
fiind, se pare, cam deficitar. La serviciu, în schimb, bărbatul Capricorn va 
fi calculat, distant, oarecum misterios, relaţiile lui cu colegii, şi chiar şi cu 
colegele, fiind, de regulă, doar la nivel formal.
Suflet şi pasiune. Referindu-se la dotarea sufletească a bărbatului Capri-
corn, zodiacele mai noi arată că acesta se va dovedi surprinzător pentru 
cine are răbdarea să-l cerceteze şi puterea să-l descopere. Ca o apă lină la 
suprafaţă, bărbatul Capricorn va fi, în adâncurile fiinţei sale, un vulcan 
în fierbere, oricând gata să erupă. Totuşi, rareori va erupe vulcanul Ca-
pricorn, el exteriorizându-şi sentimentele doar în caz de mare răscruce a 
vieţii, de cumpănă a vieţii, sau cu prilejul vreunui eveniment excepţional 
în familia sa. Puţin atent chiar şi faţă de femeile care îi plac, sau care lasă 
să se înţeleagă că ar fi interesate de o relaţie cu el, bărbatul Capricorn 
va fi, totuşi, atât de încăpăţânat în a cuceri dragostea femeii care îi place 
lui, încât aproape întotdeauna va obţine ceea ce vrea. Atunci când se va 
developa din punct de vedere sufletesc, nativul Capricorn poate apărea 
semenilor ca un vrăjitor ciudat, misterios şi surprinzător. Referindu-se la 
această constatare, unii astrologi susţin că nu e vorba, totuşi, despre nici 
o deschidere sufletească, despre nici o paradă sentimentală, ci numai şi 
numai de tenacitate, de dorinţă aprigă de a învinge, mai ales acolo unde 
mulţi alţii au capitulat. 
Iubitor de literatură, de arte, de muzică, de spectacole bune, bărbatul 
Capricorn poate fi considerat, în cele din urmă, un om cu o semnificativă 
bogăţie sufletească, deşi pentru unii specialişti chiar şi acest lucru este 
discutabil. 
La fel se petrec lucrurile şi atunci când este vorba despre temperamentul 
său. Prin urmare, opiniile sunt împărţite şi aici, fiind considerat de unii 
ca o maşinărie, pur şi simplu, în timp ce alţii îl consideră plin de suflet şi 
de temperament. 
Farmec şi sexualitate. Pentru societatea burgheză clasică, şi chiar şi pen-
tru societatea burgheză post-modernă, un bărbat Capricorn, adică un 
bărbat sobru, serios în tot ce face, distant (cel puţin în aparenţă) faţă de 
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patimi şi pasiuni lumeşti (de la alcool la femei), capabil, tenace, cu viaţa 
bine orânduită şi cu un comportament şi o igienă ireproşabile, este cât 
se poate de ilustrativ, de reprezentativ. Se pare că asemenea bărbaţi con-
stituie, în prezent, floarea angajaţilor marilor companii, dar şi cenuşiul 
şi lipsa de spectaculozitate în resursele umane ale acestora. Gomoşenia 
bărbatului Capricorn va fi, în acest context corporatist sau instituţional, 
exemplară, şi uneori se va lipi de el atât de mult încât umorul îl va putea 
părăsi pentru totdeauna. De aceea, nici nu trebuie să fie de mirare pentru 
cineva, dacă acest nativ Capricorn va ajunge să se poarte, atât în societate, 
cât şi în familie, ca un pedant fără de margini, ceea ce-l va face, uneori, 
foarte nesuferit. De altfel, se spune, nu o dată, despre bărbatul Capricorn, 
că acordă mai multă importanţă actului sexual, decât femeii cu care face 
dragoste. Şi, totuşi, chiar şi în cea mai neagră formalizare şi birocratizare 
a bărbatului Capricorn, femeia lui nu îl va trimite niciodată la o femeie de 
cauciuc şi nici nu-i va da papucii. 
Discret, bărbatul Capricorn îşi va urma menirea înscrisă în codul său zo-
diacal, indiferent de ce se va întâmpla cu el în societate. Adică va face 
dragoste cu aerul unui mare priceput, extrem de sigur pe sine, şi nimic 
nu-l va scoate dintr-ale lui. Sexualitatea bărbatului Capricorn nu va 
cunoaşte manifestări colaterale, ci va viza, mereu, ţinta, fiind continuă şi 
fără variaţii de tonus. În toată existenţa sa, Capricornul bărbat este atât 
de preocupat de sexualitate, încât va crede că lumea întreagă e clădită 
numai şi numai pe atracţia perpetuă şi universală dintre bărbat şi femeie. 
Acest mare posac al zodiacului este, şi poate că nici nu-i de mirare, un 
mare amant. Şi, cu toate că inima şi întreaga lui fiinţă îi vor da ghes spre 
explorarea femininelor, el va putea fi, fără prea mare efort, un casnic 
ireproşabil, mai ales dacă femeia lui îi va asigura tot ce-i trebuie. Prin 
urmare, dacă o femeie şi-l va atribui ca bărbat, şi va dori cu adevărat ca 
acest Capricorn să fie numai şi numai bărbatul ei, el va fi întrutotul de 
acord, fără condiţii prealabile şi fără prea multe alte explicaţii. O mică-
mare nuanţă apare, totuşi, aici. Acest bărbat îşi va solicita des partenera, 
şi nu fără folos. 
Bărbatul Capricorn va fi, fără îndoială, eficient în relaţia sa sexuală, 
eşecurile fiind necunoscute. Iar dacă dumneaei, femeia Capricornului, se 
va dovedi chiar pătimaşă şi seducătoare, atunci patul celor doi va deveni 
rachetă, minunat atelaj cosmic ce va rătăci, adesea, chiar şi printre cele 
mai strălucitoare stele.
Atitudinea faţă  de cei din jur. Bărbat atent, calculat, precaut, manierat, 
responsabil, tenace, pragmatic, ambiţios, nativul în zodia Capricornu-
lui va manifesta  corectitudine şi respect faţă de partener, dovedindu-se 
un mare parolist.  Colaborarea cu el nu va da, de obicei, dureri de cap 
nimănui. S-ar părea că este, într-adevăr, o plăcere pentru oricine să lu-
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creze cu un bărbat Capricorn, acesta fiind adeptul principiului potrivit 
căruia, în orice afacere, în orice colaborare, este bine atunci şi numai 
atunci când câştigă toţi partenerii. Bărbatul Capricorn este promotorul 
convins al avantajului reciproc şi, din această cauză,  puţini vor fi oamenii 
care vor ieşi nemulţumiţi dintr-o colaborare cu el.
Virilitate. Astrologii mai glumeţi afirmă că, în ceea ce priveşte aptitudi-
nea de a face dragoste, şi nu oricum, ci cu senzualitate,  bărbatul Capri-
corn este asemenea calului,  cuvenindu-i-se chiar o zodie separată, cea a 
calului. Mai mult decât atât, bărbatul Capricorn se va mândri cu calităţile 
sale sexuale, fiind capabil, atunci când face dragoste, de patimă, de pasi-
une, poate şi ca o compensaţie pentru paradoxala sa singurătate din viaţa 
socială. Pentru bărbatul Capricorn, dragostea pare a avea numai o singură 
şi nesfârşită latură – cea fizică, restul fiind, în concepţia lui,  adunătură de 
gogoşi, panglici, tromboane. 
Uneori, Capricornul poate fi violent în dragoste, mai ales atunci când i se 
opune rezistenţă sau nu este lăsat să facă ceea ce vrea el şi cum crede el de 
cuviinţă. Se pare că, în ceea ce priveşte dragostea fizică, acest bărbat uită 
total de avantajul reciproc. În schimb, nu va uita niciodată de sine, nici 
măcar în cele mai fierbinţi momente. 
De un lucru poate fi sigură femeia aflată în relaţii intime cu bărbatul Ca-
pricorn  - că acesta nu o va trişa, foarte posibil, niciodată. E nevoie însă 
şi de o condiţie aici – ca ea să-i fie partenera potrivită. Găsindu-şi petec 
pe măsură, bărbatul Capricorn va şti să facă, din dragostea lui trupească, 
o mare sărbătoare.                        

   



Zodia  VĂRSĂTORULUI
- AQUARIUS -

21 ianuarie – 19 februarie

Caseta cu bijuterii a VĂRSĂTORULUI

1. Caracterul zodiei. Numită şi Zodia Vărsătorului de Apă, Vărsătorul 
are trăsăturile zodiilor de aer, adică se înrudeşte într-un anume fel cu 
cea a Gemenilor, precum şi cu cea a Balanţei. Tipic pentru aceste zo-
dii – spiritul viu, iscoditor, natură fluidă, mereu schimbătoare şi adesea 
strălucitoare, adică intelectuală. În cazul Vărsătorului, caracteristicile 
zodiilor de aer sunt foarte pronunţate, putându-se spune că avem de-a 
face nu cu aer obişnuit, ci... cu aer comprimat. Un anume imobilism 
caracterizează, totuşi, firea nativului aflat sub semnele acestei zodii, be-
nefic cel puţin în ceea ce priveşte afectele. Altfel spus, Vărsătorul va iubi 
cu putere, cu patimă chiar, dar nu trecător, ci în mod durabil, uneori pen-
tru toată viaţa. Astrologii sunt de părere că acest comportament, această 
capacitate de a stabili legături afective solide nu se manifestă numai în 
dragoste, ci şi în celelalte domenii prin care se preumblă, de-a lungul 
vieţii sale, nativul Vărsător.
2. Ziua norocoasă – duminica. Este ziua înălţării spiritului şi a iubirii de 
Dumnezeu. În ziua de duminică, omul se întoarce spre sine, dar şi spre 
divinitate, rezultând un zbor spre înalt chiar şi în cazul celui mai umil 
om. Este ziua când inima încearcă a se uni, şi chiar se uneşte, cu mintea. 
De altfel, oamenii acestei zile sunt numiţi, adesea, oamenii Soarelui. În 
mod obişnuit, ziua de duminică impune personalităţi puternice, oamenii 
acestei zile dorindu-şi, în mod obişnuit, un ascendent faţă de cei din jur.
3. Cifrele norocoase – 4 şi 8. Din punctul de vedere al studiilor de nume-
rologie, există nişte asemănări între numerele 4 şi 8, ambele influenţând, 
aproximativ în acelaşi fel, starea psihică şi, în general, mentalul, dar şi a-
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fectele. Iată, persoanele cu numărul norocos 4 vor fi curajoase, luptătoare, 
capabile de schimbări, avântate în iniţiativele lor. Aproape la fel vor fi 
şi persoanele dominate psihic de 8, adică ferme, decise, tenace, serioa-
se, echilibrate. Există, însă, şi o serie de deosebiri. De pildă, cifra  4 este 
considerată de numerologi ca fiind o cifră a perfecţiunii, a simetriilor 
perfecte, în timp ce 8 presupune o serie de evenimente ceva mai puţin 
clare, adesea neplăcute. Cert este, însă, faptul că  zodia Vărsătorului este 
dominată, cel puţin din punct de vedere psihic, de ambele numere. 
4. Piatra norocoasă. Nici până în ziua de azi, astrologii nu au reuşit să 
se pună de acord în ceea ce priveşte pietrele purtătoare de şansă pentru 
Vărsător. Unele zodiace, de obicei dintre cele vechi, dau ca purtătoare de 
noroc granata, ametistul şi glazuritul, în timp ce altele, moderne, susţin 
că opalul şi safirul ar fi pietrele care ar credita cu noroc pe nativul în 
Vărsător. În ceea ce ne priveşte, considerăm a fi norocoase pentru nativul 
în Vărsător următoarele pietre: opalul, safirul, ametistul şi granata. Dintre 
metale, plumbul rămâne cel mai favorabil Vărsătorului, fiind pentru acest 
nativ asemenea unei sugestii de melancolie, de reverie, generator al unei 
stări de bine.
5. Culoarea norocoasă. Sunt cel puţin trei culori care aduc noroc 
Vărsătorului: albastrul verzui, ultramarinul şi violetul. Există zodiace 
care consideră norocoase unele culori şi mai ciudate, cum ar fi albastrul 
noptatic sau alte culori, rare, misterioase, amestecate cu tonuri întunecate.
6. Floarea norocoasă. Întâi şi-ntâi violeta. Apoi lăcrimioara. Noroc va 
avea Vărsătorul şi din partea celui mai natural şi mai ecologic buchet de 
flori, cel alcătuit din flori de câmp. 
7. Parfumul norocos. Vărsătorul se va însoţi în noroacele sale cu parfu-
muri puternice, persistente, chiar agresive, cum ar fi cele de zambile, de 
iasomie sau de violete.
8. Muzica norocoasă. Nativul în Vărsător va şti să guste un ritm mo-
dern, astfel că se va apropia, cât se poate de mult, de asemenea ritmuri, 
simţindu-se bine cu jazz-ul, cu blues-ul, cu alte ritmuri contemporane lui 
sau prelucrate în stil modern.
9. Calitatea umană admirată. Vărsătorul va pune mare bază, în relaţiile 
sale, pe sinceritate, considerând că orice colaborare, şi mai ales prietenie, 
vor putea exista numai şi  numai pornind de la cunoaşterea întregului 
adevăr, fie el şi neplăcut sau chiar şocant.
10. Calitatea umană detestată. Nativul în Vărsător va urî întotdeauna 
egoismul şi lipsa de înţelegere faţă de semeni. Este vorba despre o delimi-
tare netă de aceste stări comportamentale negative, cât şi despre o luare 
de poziţie faţă de orice altă manifestare cotidiană, mai mult sau mai puţin 
meschină, criticată în mod obişnuit de nativul în zodia Vărsătorului.
11. Ideal de viaţă – să ajungă pe cele mai înalte trepte ale spiritualităţii. 
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12. Dorinţa secretă  –  să fie un tămăduitor, un doctor de suflete, un 
modelator de conştiinţe, să fie un adevărat inginer de suflete şi conştiinţe. 
Şi, desigur, să aibă cât mai mulţi prieteni, bărbaţi, dar şi femei, deopotrivă, 
cu toţii fiind egali în faţa Vărsătorului în ceea ce priveşte prietenia.
13. Verbul specific – a şti. Nativul în Vărsător va dori să ştie, în primul 
rând, totul nu numai despre el, ci şi despre semenii săi. Pentru un auten-
tic Vărsător, cunoaşterea este principala raţiune de a fi pe această lume. 
În procesul cunoaşterii, întotdeauna sau aproape întotdeauna, ţelurile 
Vărsătorului vor fi înalte şi foarte înalte.
14. Zodii care se armonizează cu Vărsătorul. În mod obişnuit, pot in-
tra în rezonanţă cu Vărsătorul unele zodii întrucâtva apropiate în ceea ce 
priveşte factura psihică şi natura comportamentală ale acestuia.  În ceea ce 
priveşte zodiile care l-ar putea completa pe nativul în Vărsător, apropierea 
de acestea se va putea întâmpla  numai rareori şi cu totul întâmplător. 
Vărsătorul va putea fi tovarăş de simţire şi de idei cu Berbecul şi Gemenii, 
precum şi cu Balanţa sau Leul, dar mai puţin, totuşi, cu acestea din urmă. 
15. Zodii conflictuale cu Vărsătorul. În primul rând este vorba despre 
Taur. Nici cu Capricornul nu vor putea fi găsite, chiar atât de uşor, căile de 
comunicare sau de asociere.
16. Zodiile concubinajului şi ale căsătoriei. Pentru un veritabil Vărsător, 
cea mai potrivită pereche va fi nativul în Berbec. Un nativ în Vărsător 
va putea avea un concubinaj sau o căsnicie de succes şi cu un nativ în 
Gemeni, Balanţă, Leu sau Săgetător. Bărbaţilor Vărsător li se recomandă, 
cu căldură, femeile Berbec sau Gemeni. În ceea ce priveşte legăturile lor 
cu femeile Leu sau Taur, deşi se vor simţi foarte bine la început, nu li se 
recomandă sub nici o formă, deoarece în final vor pierde.
17. Trăsăturile personalităţii nativului în Vărsător. Nativul în Vărsător 
va fi dominat de idealism. Liber în gândire, el va dori să aibă şi libertate 
de mişcare. Astrologii spun despre Vărsător că este plăcut, stilat, inteli-
gent, original în gândire, independent, studios, speculativ, sincer, candid, 
sufletul fiindu-i mai mereu însorit. Totuşi, judecăţile sale vor fi subiective 
şi nu va şti, chiar întotdeauna, să deosebească binele de rău. Va urî sau va 
iubi cu toată puterea şi nu va face un secret din acest lucru.  
18. Călăuză astrală. Această zodie are două călăuze astrale – Uranus şi 
Saturn. Potrivit astrologilor moderni, nativul călăuzit de Uranus va căuta 
cu elan, cu înfrigurare, mereu şi mereu, tot ceea ce este nou, tot ce este 
ieşit din obişnuitul vieţii. De aici, o anume neodihnă a Vărsătorului, atât 
la nivel mental, cât şi la nivel concret, fizic. Despre Saturn, vechiul stăpân 
al Vărsătorului, se spune că îi impunea nativului acestei zodii o conduită 
aspră, dominată de un spirit de dreptate absolut, ceva asemănător Legii 
Talionului. Asemenea conduită determină destul de puţină înţelegere faţă 
de condiţia umană obişnuită, nativul în Vărsător închipuind stări uto-
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pice, deasupra tuturor năravurilor şi pasiunilor omeneşti. În societatea 
modernă, stări de genul acesta sunt, de regulă, ieşite din matca timpului, 
depăşite, nativii influenţaţi de planete de felul Saturnului părând a fi deja 
vindecaţi de anumite tendinţe spre absolutul care-i soarbe, de înclinaţii şi 
fixuri ce par a fi aberante, fie ele sufleteşti sau comportamentale.  
19. Simbol astrologic – Vărsătorul de Apă - o idee grafică, inspirată din-
tr-o reprezentare străveche ce reprezintă sursa inepuizabilă a apei vii, a 
apei care dă viaţă şi menţine viaţă. Valurile, reprezentate adesea atunci 
când este vorba despre Vărsător, simbolizează, desigur, eternitatea apei.
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Zodia Vărsătorului va influenţa 
gleznele, practic deplasarea omului în spaţiu. Semnul Vărsătorului 
ghidează, în mod obişnuit, picioarele, muşchii gambei, tendonul lui Ahile 
şi circulaţia sângelui. Nativul în Vărsător poate avea, uneori, cârcei la 
picioare, faptul datorându-se, de obicei, unei alimentaţii deficitare. De 
remarcat faptul că Vărsătorul va călători, dar mai mult cu gândul decât în 
mod efectiv, acest mod de a călători fiindu-i, adesea, suficient. Om care-şi 
va exersa mereu spiritul, Vărsătorul va avea probleme de ordin spiritual şi 
nervos, depresiile făcându-i, nu o dată, neplăceri. Sistemul nervos şi mai 
ales cel circulator al nativului în Vărsător sunt cât se poate de sensibile. 
Pot apărea şi suferinţe la nivelul sângelui, şi chiar dereglări în compoziţia 
sângelui. Nativul în Vărsător are nevoie de aer liber, de aer curat, fiind 
foarte afectat de viaţa urbană, trepidantă şi plină de noxe.
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Vărsătorul este o constelaţie 
zodiacală din emisfera australă. Stelele din Vărsător nu se remarcă nici 
prin strălucire, nici prin alte trăsături deosebite, întinzându-se, în schimb,  
pe o mare suprafaţă.
22. Zonele sensibile în dragoste. Este vorba despre partea care este 
guvernată de această zodie – gleznele şi pulpele. Atât bărbaţii, cât şi fe-
meile, dar mai ales femeile, se vor simţi foarte bine dacă vor avea parte de 
mângâieri sau masaje uşoare în aceste zone care, de fapt, sunt printre cele 
mai frumoase de pe tot piciorul omenesc.

Trăsăturile generale ale nativului VĂRSĂTOR

Nativul în zodia Vărsătorului va surprinde prin calităţile şi talentele sale 
de excepţie,  pe care însă le va exersa şi risipi cu o inconştienţă fără mar-
gini. Atunci când i se va atrage atenţia că se iroseşte în proiecte spirituale 
uriaşe şi sterile, orice nativ în Vărsător abia de va catadicsi să tresară. 
Probabil  ştie că are de unde risipi, izvoarele sale sufleteşti părând a fi de 
nesecat.
Având un bogat filon spiritual, fiind efervescent şi inspirat, Vărsătorul  
poate ajunge creator în artă sau ştiinţă. Dar cei mai mulţi dintre Vărsători 
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pot fi, pur şi simplu, uimitori şi interesanţi pentru cei din jur prin tot ce 
întreprind, şi chiar şi prin gesturi mărunte. Nativul în Vărsător va avea 
sentimente clare, repede conturate şi adesea durabile. Va iubi mult, con-
stant, cu flacără mare. Combustia iubirii lui este impresionantă. 
Vărsătorul este, de felul său, iute la mânie, dar nu „degrabă vărsător de 
sânge nevinovat”, deşi  se va supăra cumplit atunci când va fi vorba despre 
o nedreptate, chiar dacă acea nedreptate nu i s-a făcut lui, ci unui cetăţean 
oarecare, pe care, poate, nici nu l-a văzut vreodată. 
Vărsătorului îi place munca, – lucru rar pe lumea asta – fiind dăruit, 
sârguincios, răbdător, perseverent, ingenios chiar. Acţionând cu multă 
înţelepciune, nativul în zodia Vărsătorului va dovedi sensibilitate în 
comportare, indiferent de situaţie. Va acţiona, mai mereu, cu o anume 
flexibilitate a spiritului şi a ideilor, cu blândeţe, în manieră simplă şi cu 
maximum de justeţe. Va gusta din plin tot ce este original şi va fi pasionat 
de mister. Uneori, nativul Vărsător va căuta singurătatea, având nevoie de 
ea pentru a se reculege după tumultul realităţii sociale. Va fi un şef agrea-
bil, preţuit de subordonaţi, care la plecarea sa îl vor regreta amarnic. Din 
momentul în care va gusta din şefie, i se va trezi pofta de avere şi onoruri.
Nativului Vărsător îi place mult de tot să comenteze spectacolul vieţii, şi 
mai ales politica, domeniu în care va avea opinii pline de patos, deseori 
vehemente. În politică, nativul în Vărsător ar putea fi chiar un autentic 
revoluţionar. 
Vărsătorul va dobândi bunuri materiale destul de uşor, dar la fel de uşor le 
va risipi, le va pierde. Adică, nativul în Vărsător este un risipitor nu numai 
de idei, ci şi de bunuri materiale. Va cunoaşte succesul, dar şi căderea, va 
cunoaşte iubirea, dar şi deziluziile iubirii. 
Dotat la minte şi la suflet, Vărsătorul va aborda, mai tot timpul, o mină 
optimistă, iar realitatea din juru-i va părea influenţată de el şi, cel puţin 
aparent, se va conforma firii sale pline de farmec, de speranţă. 
Un Vărsător va fi, de obicei, un foarte bun prieten, care poate fi păstrat 
pentru o viaţă. Astrologii afirmă că nativii aflaţi sub semnele Vărsătorului 
se pot bucura la viaţa lor de măreţie, de strălucire, de stimă publică, de 
talente artistice, de vecinătatea unor mari personalităţi (reuşind ei înşişi 
să ajungă, nu o dată, personalităţi însemnate). Trebuie menţionat şi faptul 
că acest preafericit nativ va găsi, mereu, resurse să se ridice, numai şi nu-
mai prin forţele proprii, din prăpăstiile în care-l va arunca viaţa, neavând, 
aproape niciodată, nevoie de sprijinul altora. În schimb, el îi va ajuta pe 
ceilalţi şi va fi disponibil pentru ei. 
Viaţa nativului în Vărsător va fi destul de lungă şi de luminoasă. Demisia 
sa de la realitate şi optimismul mereu regenerabil îl vor ajuta să nu se im-
plice, totuşi, prea mult şi prea adânc în zbaterile sociale, fapt ce-l va ajuta 
la menţinerea sănătăţii minţii şi a trupului. 
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Prin toată existenţa sa, nativul în Vărsător dovedeşte că nu agrează me-
diocritatea ca mod de existenţă, el fiind un om al extremelor. Din acest 
motiv, chiar şi aşa plin de farmec cum este, Vărsătorul va avea parte de 
adversari, mulţi pe care nici nu-i ştie. Deşi dotat cu un activ spirit po-
lemic, Vărsătorul nu va fi un certăreţ, el dorind doar să apere dreptatea 
şi pe cei năpăstuiţi. Nativul în Vărsător, fie el bărbat sau femeie,  va avea 
relaţii bune cu sexul opus şi, nu o dată, va ajunge să iubească persoane 
care, la început, nu i-au trezit nicidecum interesul. Adeseori, nativul în 
Vărsător se va simţi chiar îndatorat faţă de sexul opus, şi asta nu neapărat 
din dragoste, ci doar pentru simplul fapt că acest sex există. 
Se spune despre nativii în Vărsător că, deşi sunt atât de bogaţi sufleteşte, 
ei nu vor atinge niciodată fericirea adevărată sau succesul deplin, poate 
şi datorită faptului că spiritul lor, mult prea vioi, mult prea jucăuş, va fi, 
câtu-i existenţa sa de lungă, mereu însetat de altceva. 
Atunci când va ajunge să strălucească, să aibă maximum de putere, de 
energie şi de spirit, nativul în Vărsător îşi va găsi succesul, împlinirea şi 
rosturile vieţii, în decorurile ample ale societăţii, poate în organizaţiile 
societăţii civile, poate în politică, poate chiar ca revoluţionar. Un vechi zo-
diac popular creionează foarte bine portretul nativului în Vărsător: „Cine 
se va naşte în luna ianuarie va fi minunat la obraz, vorbitor şi povăţuitor 
de bine. Va fi slab la sânge, blând la vorbă, la trup drept, dar una va vorbi 
şi alta va face. Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, mereu visător la 
lucruri măreţe şi de felul lui norocos”. 
     
Femeia VĂRSĂTOR

Comportare - în casă şi afară. Despre vechea femeie Vărsător se spunea 
că este cea mai de preţ podoabă a casei bărbatului – fiind asemenea unei 
albine în gospodăria ei, unde, atunci când nu va avea ce face, se va apuca 
de tors lână şi de cântat, aşteptându-şi soţul sau iubitul chiar şi o veşnicie. 
Idilic peisaj, dar se pare că mai este, încă, ceva. Aşa se facă că unii au ajuns 
până acolo încât au comparat această femeie cu o călugăriţă, şi nu cu orice 
fel de călugăriţă, ci cu una catolică, total castă, total devotată misiei sale, 
total iubitoare de divinitate.
Femeia Vărsător va fi sobră, exactă, riguroasă, subtilă şi sensibilă nu nu-
mai în viaţa de zi cu zi din casa ei, ci şi în viaţa ei intimă. Îşi va iubi 
bărbatul cu un sentiment aproape sfânt, ce derivă, desigur, din marea taină 
a căsătoriei. Ţine mult la ritualuri, inclusiv în dormitor. Chiar şi în intimi-
tate, totul va trebui să se desfăşoare după un anume tipic. Important este 
că totul va fi bine cu ea, mai ales pentru un bărbat care nu se dă în vânt 
după dragostea trupească, fiind dornic îndeobşte de incursiuni spirituale, 
de jocuri de dragoste, de o frumoasă şi caldă companie. Femeia Vărsător 
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va fi o companioană foarte plăcută, manifestându-se ca o persoană puter-
nic spiritualizată, parcă deasupra lucrurilor şi întâmplărilor. Dacă soţul ei 
nu va fi prea viguros, ea nu-i va reproşa, pentru că în dragostea trupească 
va lua atâta cât i se va da, şi îndeajuns îi va fi. 
Nativa în Vărsător va avea mare grijă atât de bărbatul ei, cât şi de casă, iar 
copiii ei vor şti că există o necesară şi firească ordine în lucruri, că toate 
lucrurile importante din viaţa omului se desfăşoară după un tipic ce nu 
trebuie încălcat. 
Zodiacele făcute cu echilibru şi simţ de răspundere afirmă că femeia 
Vărsător este excelentă pentru un bărbat care vrea să se dedice carierei, 
dar care îşi doreşte, totodată, şi o familie frumoasă, cu copii bine educaţi 
şi viaţă armonioasă.
În ceea ce priveşte viaţa ei în societate, femeia Vărsător va fi un monu-
ment de echilibru, având toate calităţile pentru activităţi sociale de mare 
amploare, de ajutor, de binefacere, de educaţie.
Suflet şi pasiune. Sensibilă şi delicată, dar şi cu un intelect  de bună cali-
tate, femeia Vărsător va fi considerată, uneori, drept o puritană, o femeie 
lipsită de relief în probleme sentimentale şi sexuale. Adevărul este că ea se 
va dezgheţa pe încetul, pasiunile ei fiind puternice, dar discrete. În mod 
obişnuit, în relaţiile cu ceilalţi, poate fi considerată o mare sufletistă. Îi 
place să aibă prieteni şi relaţii cât mai multe. Cu un comportament ce 
ar părea unora ca fiind prea just, prea pe linie, această nativă în zodia 
Vărsătorului, deşteaptă şi capabilă de discuţii ce pot încălzi inima şi sufle-
tul oricui, îşi poate, totuşi, pierde chiar şi ea capul, la o adică. Evenimen-
tele pot decurge simplu şi firesc: dacă se va îndrăgosti, inima ei va arde cu 
vâlvătăi. În aceste momente, femeia Vărsător pare a nu mai avea, fapt cu 
totul surprinzător, nici un pic de discernământ sau de diplomaţie. 
Foarte pricepută în a-i îndruma pe alţii,  parcă anume calificată să dea 
sfaturi altora chiar şi în cele mai delicate chestiuni, ea va fi totalmente 
infirmă atunci când e vorba să-şi rezolve propriile probleme afective, sen-
timentale. Având un simţ estetic deosebit, Vărsătoarea va pune patimă 
atunci când este vorba să se apropie, totuşi, de ceea ce i se pare ei a fi 
frumos, inclusiv de un bărbat. 
Femeia Vărsător nu-şi va dori un mascul pe lângă ea, ci un bărbat care 
să fie tandru, s-o iubească ponderat şi cu înţelepciune, care să admire, 
deopotrivă cu ea, tot ce e frumos, tot ce e de bun gust. Mai mult decât 
atât, femeia Vărsător va prefera un bărbat care să-i dea sentimentul că e 
femeie, care s-o facă femeie şi s-o trateze ca pe o femeie. Bărbatul care îi 
va da acest sentiment plenar, va fi foarte preţuit de femeia Vărsător, care 
femeie se va ataşa de el, se va prinde de el precum via de arac, pentru o 
viaţă întreagă.
Farmec şi sexualitate. Având calităţile unei femei pline de spirit, femeia 
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Vărsător nu va accepta, sub nici o formă, să fie trată ca obiect sexual. 
Convingerea ei este că în dragostea trupească trebuie să fie respectată  
mai mult decât în restul vieţii de familie sau în societate. Femeie foarte 
curată, Vărsătoarea, cunoscută de altfel şi sub numele de Vărsătoarea de 
Apă, va şti să se împodobească şi să se dea cu cele mai distinse şi subtile 
arome, sexul fiind şi pentru ea, ca şi pentru multe alte femei, un fascinant 
moment al vieţii,  ce trebuie trăit în aşa fel încât să aibă maximum de 
vibraţie şi de frumuseţe. Iubitoare de ocultism, femeia Vărsător va încerca 
să-şi înnobileze iubirea şi viaţa sexuală şi pe această cale. Oricărui gest 
din viaţa ei, din iubirea ei, din relaţiile ei de familie sau din societate, îi va 
conferi şi o latură ocultă, de mister care incită şi mobilizează. 
Fiind în stare să iubească fără limite, cu înverşunare, femeia născută sub 
stelele Vărsătorului va putea trăi, fără îndoială, o poveste de dragoste 
nebună, fantastică, dar nu în orice condiţii, nu oricum, şi nu oricând, ci 
numai şi numai atunci când va găsi un bărbat asemenea ei.
Bărbatul femeii Vărsător va trebui să fie, neapărat, capabil a călători pe 
aripile fanteziei ei spirituale. Cât despre aspectele materiale ale iubirii na-
tivei Vărsător, acestea sunt plasate cu uşurinţă , fără nici un regret, pe un 
modest şi neaşteptat loc doi. Motivele invocate - ar înrobi carnea şi ar 
deveni patimă, chiar mai presus decât iubirea. 
Pentru femeia Vărsător, nebunia sexualităţii vine şi din nebunia spiritu-
lui. Aşa spune ea, iar bărbatul care o va iubi, n-are decât s-o creadă. Poate 
că aşa se şi explică faptul că femeia Vărsător poate fi o atracţie chiar şi 
pentru cei mai puternici bărbaţi din punct de vedere sexual, dornici şi 
aceştia, în mod neaşteptat, nu de dragoste carnală în primul rând, ci de 
o dragoste spiritualizată, plină de jocuri, răvăşită frumos de imaginaţie şi 
de suflet arzând – o experienţă pe care, de obicei, n-o mai uiţi cât trăieşti. 
Iubită cu delicateţe, cu fineţe, casnica şi riguroasa femeie Vărsător va şti 
să zboare printre stele cu tot cu dragostea sa, având aripi atât ea, cât şi 
bărbatul care, la urma-urmei, o întemeiază şi o recunoaşte ca femeie. 
Atitudinea faţă de cei din jur. Toate zodiacele vechi afirmă despre oame-
nii nativi în Vărsător că nu pot să trăiască fără prieteni şi, desigur, nu va 
face excepţie nici femeia aflată sub semnele acestei constelaţii. 
Cunoscută ca fiind o bună prietenă, femeia Vărsător va fi inepuizabilă în 
prietenie şi, din acest motiv, cei din juru-i îi vor preţui nespus de mult su-
fletul, dăruirea, entuziasmul, cuvintele înţelepte. Datorită acestor calităţi,  
multă lume va căuta apropierea agreabilă a femeii Vărsător, deopotrivă cu  
sfaturile şi vorbele ei de încurajare. 
Vărsătoarea este tipul de om pe care cu greu poţi să te superi şi să ţii 
mânie. 
La slujbă se va integra destul de uşor, suportând exigenţele, schimbările, 
toate neplăcerile unei vieţi în colectiv, fiind muncitoare şi responsabilă. Se 
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spune despre femeia Vărsător că este un foarte bun executant. Va mani-
festa, nu de puţine ori, entuziasm chiar şi în faţa celei mai dificile sarcini, 
convinsă că se va putea mobiliza, mereu şi fără probleme. Bună colabo-
ratoare şi dornică să cunoască oamenii, Vărsătoarea se va armoniza rapid 
cu cei cu care lucrează, altfel spus va dovedi că dispune de un spirit de 
echipă autentic. 
Marele om de afaceri Rockefeller preţuia foarte mult femeia Vărsător, 
afirmând că ar da o avere pentru a avea ca asociat o asemenea persoană. 
Aproape întotdeauna, Vărsătoarea va fi interesată de viaţa celor din jur, 
dovedind multă căldură sufletească şi înţelegere. Va acorda o atenţie a-
nume bărbaţilor mai în vârstă, nu neapărat din dragoste, nu neapărat cu 
scop sexual, ci, pur şi simplu, din credinţa că aceşti bărbaţi au nevoie, 
într-adevăr, cel mai mult de ajutorul femeilor.  
Feminitate. Vărsătoarea este cunoscută ca o foarte bună tovarăşă de 
viaţă. Cu un bărbat pe măsura spiritualităţii ei, va constitui acel cuplu 
care nu-şi va termina de spus ce are de spus nici într-o întreagă viaţă. Aici 
trebuie menţionată, fără teamă de a greşi, o realitate remarcabilă – gân-
direa acestei femei este liberă. Desigur, prejudecăţile, atâtea câte vor fi, se 
pot manifesta şi în dragostea ei, mai ales atunci când este vorba despre 
dragostea trupească.  Se spune că a întemeia o relaţie de dragoste cu o fe-
meie Vărsător nu este prea greu şi, mai mult decât atât, o asemenea relaţie 
este şi uşor de cultivat. O condiţie se cere, însă – în viaţa celor doi să nu 
primeze sexul, ci prietenia, dragostea ce împodobeşte sufletul şi nu îmbu-
curarea simţurilor cu orice preţ şi în orice moment, sau în orice condiţii. 
Intimitatea Vărsătoarei nu e întemeiată doar pe transpiraţie şi gimnastică 
în dormitor, ci şi pe jocuri de dragoste, pe cuvinte şi gesturi tandre felu-
rite, pe subtilităţi şi inventivitate, mai ales din partea bărbatului. Ea va fi, 
aşa cum s-a mai spus, foarte curată, şi va râvni să-şi pună, cu toată bucu-
ria, lenjeria cea mai frumoasă şi mai incitantă. În dragostea din dormi-
tor, femeia Vărsător nu va fi prea spontană şi nu va avea nici prea multă 
iniţiativă. Nu va pune, însă, nici un fel de probleme, iar bărbatul se va 
simţi bine cu ea, vrerea lui fiindu-i, îndeobşte, lege.  
Femeia Vărsător ţine mult să-i fie fidelă soţului, iubitului ei, fiind foarte 
mândră de acest lucru. Dorind să fie mult apreciată ca femeie, ea va iubi 
la bărbat nu numai vigoarea, ci şi mintea. 
Şi, totuşi, nu orice bărbat se va putea apropia, la o adică, chiar atât de uşor 
de femeia Vărsător care, prin natura ei afectivă, prin bagajul ei sentimen-
tal, va idealiza dragostea şi chiar bărbatul. 
Altfel, femeia Vărsător va cultiva firescul în toate relaţiile ei, fie sociale, 
fie în familie sau în intimitate. Cu seninătatea şi căldura ei, nativa sub 
semnele Vărsătorului pare gata să salveze lumea, specia umană. Evident 
că nu-şi va propune vreodată aşa ceva, dar prin comportarea ei va reuşi să 
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dea firescul cuvenit şi binefăcător relaţiilor pe care le ţese cu cei din jurul 
său, adăugându-i chiar şi un element de inefabil, care adesea lipseşte nu 
numai din relaţiile dintre oameni, în general, ci, în special, din relaţiile 
dintre sexe, considerate, adesea, a fi părţi într-un război fără de capăt. 

Bărbatul VĂRSĂTOR

Comportare - în casă şi afară. În familia sa, în relaţiile cu ai săi, bărbatul 
nativ în zodia Vărsătorului se va dovedi un democrat înnăscut. Va fi tole-
rant, dar nu din lene, nu din dorinţa de a nu se deranja, de a nu-şi ieşi din 
fire, ci pentru că el crede că fiecare om, fie el chiar şi un copil, trebuie să 
fie conştient de sine şi independent în acţiunile sale. Programul familiei 
Vărsătorului va fi, din punctul de vedere al acestuia, minim, dar nu o dată 
acest program va da roade, mai ales în timp, va da roade chiar mai bogate 
decât acolo unde s-a guvernat cu pumnul, cureaua şi sudalma. În casa lui, 
bărbatul Vărsător va sta cu plăcere, mai ales atunci când, toţi ai lui, sunt 
prezenţi. De altfel, îi place mult să-i fie casa plină de lume, să petreacă în 
familie, să se cineze în comun. 
Atât în familie, cât şi în societate, Vărsătorul va avea, în mod obişnuit, 
un ritm al lui, din care nu va putea fi scos decât cu diplomaţie, cu 
iuşchiuzarlâc şi, fireşte, cu... maximă feminitate. 
În viaţa intimă, bărbatul Vărsător  îşi poate surprinde prietena sau ne-
vasta prin momente de fantezie şi improvizaţii, reuşind să creeze clipe de 
neuitat pentru cuplu. 
Un lucru poate fi remarcat, cu uşurinţă,  la aproape toţi bărbaţii aflaţi sub 
semnele constelaţiei Vărsătorului – îşi răsfaţă cu generozitate prietena sau 
soţia, indiferent de vârsta lui şi a acesteia, şi indiferent de cât timp sunt 
împreună. 
Suflet şi pasiune. Astrologii sceptici afirmă despre bărbatul Vărsător că 
nu are nici o şansă să se maturizeze vreodată din punct de vedere senti-
mental, din punct de vedere afectiv. În opinia lor, bărbatul Vărsător va fi 
un veşnic adolescent, e adevărat foarte inteligent, foarte prietenos, dar 
cu pornirile şi impetuozităţile unui bărbat foarte tânăr. Bărbatul Vărsător 
se va simţi toată viaţa atras, toată viaţa captivat, pur şi simplu fermecat, 
de eternul feminin. E adevărat că nu este singurul bărbat din zodiac cu 
asemenea înclinaţii vizavi de femei, dar, cu siguranţă, nativul Vărsător 
va fi cel mai accentuat în acest sens. Pentru el, femeile vor fi vinul de 
viaţă lungă, alfa şi omega existenţei lui, drogul sufletului său aparent rece 
şi aflat într-o inexplicabilă zbatere şi nefericire. Bărbatul Vărsător poate 
arde pentru o femeie (sau mai multe), dar nu din dorinţă de dragoste 
trupească, ci din profundul simţământ că acea minunată sferă a iubirii, 
închipuită de filosofia şi arta amorului din Orientul Îndepărtat, nu se 



Marele zodiac al iubirii144

întrupează decât din bărbat şi femeie, suflete mereu pereche şi mereu în 
atât de firească şi de necesară bucurie şi suferinţă, deopotrivă. Bărbatul 
Vărsător va căuta compania femeilor nu pentru a le cuceri, nu pentru 
a-şi îmbogăţi colecţia de trofee, ci pentru plăcerea lui de a avea relaţii de 
prietenie, de a fi aproape de sufletul femeiesc în toate variantele lui. Rar 
de tot un bărbat Vărsător îşi va lua amantă, iar dacă va avea şi aşa ceva, 
acest lucru se va întâmpla mai mult din vina femeii şi nicidecum datorită 
lăcomiei lui.
Farmec şi sexualitate. Fiind consideraţi intelectualii zodiacului, Vărsătorii 
vor apărea în ochii celorlalţi oameni ca fiind cel puţin interesanţi, dacă 
nu chiar captivanţi, seducători, fermecători prin strălucirea vorbei şi a 
gesturilor lor. Din păcate, nu e chiar atât de uşor de cucerit un bărbat 
Vărsător, el fiind destul de exigent în ceea ce priveşte capacităţile intelec-
tuale ale partenerei. El va căuta, prin urmare, o parteneră care să fie cât 
mai de apropiată de nivelul său intelectual, de personalitatea sa. O fe-
meie oarecare, fie ea chiar şi foarte frumoasă, nu prea va avea şanse să-l 
cucerească şi mai ales să-l păstreze. 
Bărbatul Vărsător face impresie puternică în societate prin abilitatea lui de 
a umbla cu abstractizările, de a opera cu o serie de concepte, de a presăra 
în conversaţie idei filosofice sau politice şi de a le conexa, abil, cu ceea 
ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Toate acestea îl fac în ochii celorlalţi, 
bărbaţi şi femei, dar mai ales femei, să fie considerat ca o posibilă relaţie 
ce nu trebuie pierdută. La aceasta se adaugă şi impresia, pe care o crează 
bărbatul Vărsător, în sensul că ar fi un original, un spirit novator, un 
luptător pentru dreptate şi bine social. Sensibil, manierat, dinamic, idea-
list în mişcare, nativul Vărsător va cuceri uşor femeile. De altfel, va dovedi 
şi calităţi de bun psiholog. Cu aceste calităţi va reuşi, lesne, să placă şi să 
se facă plăcut. 
Astrologii spun despre bărbatul Vărsător că are un farmec ce s-ar putea 
numi magnetic. Uneori, acestui bărbat îi va plăcea atât de mult jocul 
seducţiei, încât va face din el un joc în sine. Fireşte, în asemenea condiţii, 
cu asemenea divagaţii, sexualitatea bărbatului Vărsător, şi aşa destul 
de redusă - cel puţin în aparenţă – va avea de suferit. Această situaţie, 
oarecum neplăcută, va putea fi însă compensată prin faptul că asemenea    
bărbat are o fire atât de plăcută, o inteligenţă atât de plastică şi de mobili-
zatoare, încât se va pricepe, mai mereu, să readucă, la viaţă sentimentală 
şi la dragoste adevărată, chiar şi pe acele femei care, ele însele, se con-
siderau, de amar de vreme, excluse de la asemenea plăceri şi bucurii. 
Măiestria sa în relaţiile cu femeile poate atinge înalte culmi, dar de multe 
ori demersul său nu se finalizează decât în mică măsură. Şi, cu toate aces-
tea, puţine vor fi femeile care nu vor regreta chiar şi o relaţie platonică, 
avută cu un bărbat Vărsător.
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Atitudinea faţă de cei din jur. Este limpede faptul că un nativ Vărsător 
nu va produce nicicând tulburări prea mari în societate, la serviciu sau în 
cercul său de relaţii. Dimpotrivă, el va acţiona, consecvent, ca un liant, 
fapt ce-l va face şi mai atractiv pentru femeile din preajma sa, nu numai şi 
nu neapărat din punct de vedere sexual. Bărbatul Vărsător nu deranjează 
şi nu se va simţi aproape niciodată deranjat de cei din preajma sa, el fiind 
mai degrabă un condiment al vieţii sociale, un dar plăcut pentru ceilalţi, 
care-şi duc viaţa alături de el, pentru cei care muncesc împreună cu el.
Virilitate. Amant mai puţin valoros, nativul Vărsător va avea şi el mo-
mentele sale fierbinţi, când plăteşte, cu vârf şi îndesat, pentru lenea şi 
delăsarea sa în privinţa plăcerilor carnale. Beneficiind de charismă şi de 
o aură de mister, de o senzualitate persistentă şi de talente de actor şi ora-
tor, bărbatul Vărsător va fi în stare să poleiască, cu vrajă,  aproape orice 
femeie. Vărsătorului îi place femeia în totalitatea ei, pentru el femeia fi-
ind anume alcătuită pentru a  bucura bărbatul, adică pentru a-i înflăcăra 
imaginaţia şi simţurile, pentru a-i mistui inima cu dorul de ea, pentru a-i 
ţine de urât şi a-l înfrumuseţa, pe dinafară şi pe dinăuntru. 
Având antrenament pe tărâmul ideilor, orice bărbat Vărsător va avea, a-
desea, şi o teorie a sa privind femeile. Dincolo însă de orice construcţie 
teoretică, în practică el se va apropia de femeie cu blândeţe, cu diplomaţie.
Din păcate, în dragostea fizică, Vărsătorul ar putea avea, uneori, un 
comportament lipsit de dinamism. Se zice că bărbatul Vărsător nu va 
dovedi prea multă grijă pentru energia sexuală pe care o are, şi nu îşi 
va întrebuinţa prea mult nici imaginaţia bogată în domeniu, ci va risipi, 
va risipi cu aceeaşi frenezie, în aceeaşi manieră în care Săgetătorul îşi 
risipeşte averea materială. De exemplu, bărbatul Vărsător va pierde, une-
ori, nepermis de mult timp cu pregătirea actului de dragoste, cu jocuri şi 
mofturi, cu fantezii epidermice care, totuşi, ţin până la un anumit punct. 
Fireşte că un asemenea comportament va provoca deziluzii în rândul 
partenerelor sale, mai ales în cazul celor pragmatice care, de la o anumită 
vârstă, nu prea mai au nici timp, şi nici răbdare, pentru  poezie, pentru 
giumbuşlucuri şi pentru floricele pe câmpii. 
Realitatea a dovedit, însă, că bărbatul Vărsător îşi va pune în valoare toate 
calităţile sale (care sunt numeroase) numai cu o femeie puternică, numai 
cu o femeie care să bage viteză în el fără prea multe scrupule, urmărindu-
şi interesele, care sunt, la urma-urmei, nu numai ale ei, ci şi ale lui. Adică 
ar fi nevoie nu numai de un pic de frumoasă nebunie, dar şi de voinţă şi 
interese clare, totul aidoma unui neînsemnat, banal praf de piper, care 
face mâncarea de trei ori mai bună decât este.   
 



Zodia PEŞTILOR
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20 februarie  - 20 martie

Caseta cu bijuterii a nativului în zodia PEŞTILOR

1. Caracterul zodiei. Aşa cum e de aşteptat, această zodie va avea carac-
teristicile şi semnul apei. Din cercul zodiacal i se alătură, având acelaşi 
semn, Scorpionul şi Racul. Dintre Peşti, Scorpion şi Rac, cea mai tare 
şi mai stabilă zodie este cea a Scorpionului, considerată de astrologi ca 
fiind semn fix. În horoscopul popular, zodia Peştilor se mai numeşte şi 
zodia Crapilor. În mod obişnuit, zodia Peştilor va genera, în permanenţă, 
o contradicţie, determinată de tensiunea dintre fluiditatea maximă a apei 
şi consistenţa ei materială. Încă din vechime, apa a fost considerată prin-
cipiu filosofic, în concepţia a numeroşi filosofi ai Antichităţii apa fiind un 
numitor comun şi un vehicul al trecerii în marea permanenţă universală.
2. Ziua norocoasă. Pentru nativul aflat sub semnele Peştilor, joia va fi 
ziua multor începuturi norocoase, a multor începuturi aducătoare de 
lumină şi bine.
3. Cifra norocoasă – 7. Specialiştii în numerologie afirmă despre această 
cifră că are puteri magice în ceea ce priveşte viaţa sexuală. Purtătorii cifrei 
7  vor avea, potrivit vechilor preoţi din Orient,  nu numai o viaţă sexuală 
densă şi plină de evenimente plăcute, ci şi un vino-ncoa (sex-appeal) 
imbatabil. În schimb, astrologii nu par chiar atât de entuziasmaţi nici în 
privinţa mesajului sexual al cifrei 7, şi nici în ceea ce priveşte „lipiciul” 
nativilor din zodia Peştilor. Matematica mistică, o disciplină încă puţin 
cunoscută la noi, consideră cifra 7 ca fiind unul dintre elementele cen-
trale ale sistemului său. Nu întâmplător sunt, de exemplu, 7 zile într-o 
săptămână, 7 săptămâni în Post, 7 vaci grase şi 7 vaci slabe, 7 minuni 
ale lumii, 7 coline ale Romei, 7 ani pentru dezgropăciune, 7 culori în 
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curcubeu. Se pare, însă, că toată această magie a cifrei norocoase 7 nu-i 
este mereu de folos unui personaj atât de semnificativ, atât de original, 
aşa cum este nativul în Peşti, acesta având nevoie, prin urmare, şi de alte 
„noroace” şi călăuze pentru a putea trece prin lumea noastră.  
4. Piatra norocoasă. Safirul, perlele şi ametistul vor fi acelea care vor 
putea opri, la o adică, glontele rătăcit, dar trimis de neînţelesul destin 
direct în pieptul nativului din Peşti. Unii astrologi dau ca norocoasă şi 
piatra de acvamarin. Aceasta este o preafrumoasă piatră preţioasă, în 
culorile albastru sau verde deschis, culori ce aparţin, de obicei, ochilor 
omeneşti. Dintre metale, la fel ca şi în cazul Săgetătorului, Peştii vor fi 
influenţaţi şi vor intra în relaţie cu staniul, un metal alb-argintiu, foarte 
maleabil, cunoscut în mod curent sub numele de cositor.
5. Culoarea norocoasă. Este vorba despre nişte culori foarte plăcute, 
rezultate din combinaţiile şi jocurile luminii cu apa, cum ar fi albastrul 
marin, argintiul, albastrul verzui, verdele pătat cu argintiu. Ca norocoasă 
pentru Peşti este considerată şi combinaţia bleu-verzui. Toate aceste cu-
lori arată că nativul în Peşti are o cromatică sentimentală de excepţie. 
6. Floarea norocoasă. Trandafirul alb, crinii albi, zambilele albe şi toate 
florile ce bat în argintiu vor aduce inspiraţie şi noroc în viaţa nativului 
în Peşti. La urma-urmei, un trandafir alb este un semn al eleganţei şi cu 
atât mai mult se recomandă să stea, vizibil şi aducător de inspiraţie, la 
butoniera unui nativ în Peşti, sau în vaza unei native în Peşti. Aceste flori 
transmit, fără îndoială, şi o sugestie de puritate, un semn de curăţenie 
interioară.
7. Parfumul norocos. Se pare că aromoterapia nu este nicidecum o 
practică modernă, ci una foarte de demult, din timpuri imemoriale, de 
vreme ce  găsim  recomandări  privind  parfumurile  chiar şi  în cele mai  
vechi zodiace. Vor purta noroc nativului în Peşti suavele parfumuri de 
flori de cireş şi de lămâi, precum şi greoiul parfum de flori de crin care, 
pentru a nu face ravagii printre cei din jur, va fi administrat cu maximă 
grijă şi în cantitate foarte-foarte mică.
8. Muzica norocoasă. Nativul în Peşti se va simţi în largul său,  fiind 
inspirat şi cu chef de muncă şi iniţiativă, dacă va asculta piese de calitate  
din muzica uşoară. Pentru el, ritmurile moderne vor fi dătătoare de e-
nergie.
9. Calitatea umană admirată. Cel născut sub semnele zodiei Peştilor va 
considera că omul trebuie să fie bun cu semenii săi, mai ales cu aceia aflaţi 
în suferinţă sau mai puţin norocoşi decât el. Din acest motiv, nativul în 
Peşti va preţui mult oamenii capabili de compasiune, săritori la nevoie şi, 
evident, în stare să acorde ajutor necondiţionat.
10. Calitatea umană detestată. Nativul în Peşti va dispreţui mereu pe 
omul care nu are încredere în sine şi, mai ales, pe cel care se subapreciază 
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şi face chiar şi glume pe seama propriilor calităţi sau slăbiciuni. 
11. Ideal de viaţă – să facă ordine printre cei din jur, să contribuie la 
perfecţionarea organizării şi funcţionării societăţii. El, nativul în Peşti, va 
simţi, uneori, nevoia să fie ajutat el însuşi de societate, deoarece va trece 
şi prin perioade neplăcute, de inexplicabilă şi apăsătoare singurătate, de 
dureroasă înstrăinare. Deşi nu-i place prea mult societatea oamenilor, na-
tivul în Peşti o va căuta, considerând-o un reazem absolut necesar.
12. Dorinţa secretă. Ţinut parcă de un lanţ nevăzut în locul unde trăieşte 
şi munceşte, nativul în Peşti va avea numeroase clipe când se va simţi, pe 
nedrept, asemenea unui prizonier. Dorinţa lui secretă este să cutreiere 
lumea. Are o mare dorinţă de a vedea alte feţe de oameni, alte locuri şi 
feluri de a trăi şi de a gândi.
13. Verbul specific – a crede. Dincolo de acest verb definitoriu se află 
pavăza şi temeiul spiritual al nativului în Peşti: Să nu-ţi faci chip cioplit şi 
să te închini lui! 
14. Zodii care se armonizează cu Peştii. Nativul sub semnele zodiei 
Peştilor va putea dezvolta o foarte bună relaţie cu una dintre cele mai 
puternice şi mai greu abordabile zodii, cea a Taurului. Va avea şanse, cu 
oarecare efort şi cu puţin noroc, să se apropie şi de altcineva din aceeaşi 
zodie cu el, precum şi cu nativi aflaţi sub semnele Gemenilor.
15. Zodii conflictuale cu Peştii. Putându-se dedubla, nativul în Peşti va 
dovedi, deseori, atâta diplomaţie, încât va reuşi, cu artă, cu talent, să evite 
conflictele cu nativi din altă zodii. Practic, la minima rezistenţă, orice na-
tiv din alte zodii îi va putea fi accesibil, după cum, tot atât de bine, îi va 
putea fi şi potrivnic.
16. Zodiile concubinajului şi ale căsătoriei. Fie bărbat sau femeie, nati-
vul în Peşti se va pune, în căsnicie sau în concubinaj, sub protecţia Tau-
rului, suportând rigorile firii acestuia. Se pot face încercări, cu şanse de 
reuşită, pentru combinaţii cu Racul, Scorpionul sau Fecioara, mai ales în 
cazul bărbaţilor nativi în Peşti. Femeia nativă în Peşti va avea şanse de 
reuşită nu numai cu aceste zodii, ci şi cu Capricornul.
17. Trăsăturile personalităţii nativului în Peşti. Peştii sunt o zodie a mis-
terului, a ocultismului. Tolerant, milos, iubitor a tot ce fiinţează, nativul 
în Peşti va suferi, pe drept şi pe nedrept, pentru toate relele şi nedreptăţile 
acestei lumi. Ca fire, fiecare nativ în Peşti este diferit nu numai faţă de 
ceilalţi oameni, ci şi faţă de ceilalţi nativi ai zodiei sale. Potrivit astrolo-
gilor, Peştii reprezintă cel mai nelumesc semn zodiacal. Nativul în Peşti 
este, de obicei, modest, timid, şi luptă mai mereu să-şi menţină sau să-şi 
recapete încrederea în sine. Mintea, în schimb, îi este, în permanenţă, 
vioaie, mereu în febra căutărilor şi a cunoaşterii. Instabil în tot ceea ce 
vrea şi în tot ceea ce face, nativul aflat sub semnele constelaţiei Peştilor va 
fi considerat, de cei din jurul său, ca fiind greu de descifrat. Lui însuşi îi va 
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fi, uneori, dificil să se armonizeze cu propria personalitate. Poate că şi din 
aceste motive, cele mai mari reuşite ale nativului în Peşti, inclusiv averea, 
vor fi obţinute numai prin efort personal. De altfel, un nativ în Peşti va 
putea trăi ca un luptător, uimind pe toată lumea, dar va putea alege şi 
opusul acestui mod de viaţă, lăsându-se în voia sorţii şi căzând foarte jos, 
în subteranele existenţei. Nativul în Peşti poate avea momente când se 
controlează foarte greu, când autocontrolul şi autodisciplina sunt, pentru 
el, ţinte aproape imposibil de atins. Va avea neplăceri, nu de puţine ori, şi 
din cauza subiectivităţii sale accentuate. Astrologii recomandă nativului 
aflat sub semnele acestei zodii să-şi cultive aptitudinile şi afectele pe care 
le poate controla, precum şi efectuarea unor utile exerciţii de obiectivi-
tate, ori de câte ori are posibilitatea. 
18. Călăuză astrală – Neptun şi Jupiter.  Neptun este planeta care dă aces-
tei zodii spiritul mistic, al sublimului, precum şi înclinaţia spre visare, 
spre utopie. Călăuzit de Neptun, nativul în Peşti va atinge trepte înalte 
de cucernicie, de credinţă şi dăruire. Cealaltă călăuză astrală – Jupiter –îl 
va orienta pe nativul în Peşti spre viaţă, dar nu spre orice fel de viaţă, ci 
spre una senină, din care nu lipsesc şansa, preţuirea celorlalţi, bogăţia, 
inima uşoară, bunele maniere, înţelegerea şi respectul reciproc, ambiţiile 
frumoase. 
19. Simbol astrologic. Cei doi peşti care simbolizează această zodie sunt 
prezentaţi, în mai toate zodiacele, într-un chip foarte sugestiv. Legaţi cu 
o panglică, ei înoată în sensuri opuse, unul în susul apei, celălalt în josul 
apei. Între peştele care înoată contra curentului şi cel care înoată în sen-
sul curentului există, fără îndoială, o strânsă legătură, ei reprezentând, 
de fapt, două trăsături, aparent contradictorii, ale aceluiaşi tot. Şi, totuşi, 
fiecare dintre Peşti încearcă să-şi urmeze drumul său, ceea ce înseamnă că 
nativul în zodia Peştilor este un om care pendulează între două extreme. 
Această situaţie îi va crea nativul în Peşti, uneori, probleme sufleteşti de-
osebite, precum şi crize de adaptare.  
20. Guvernare asupra corpului omenesc. Zodia Peştilor va controla 
labele picioarelor şi picioarele în general. Practic, contactul corpului 
omenesc cu pământul, cât şi preluarea fluxurilor energetice telurice de 
către corpul omenesc, se fac sub guvernarea acestei zodii. Nativul în Peşti 
poate suferi de boli ale picioarelor, mai ales la tălpi, de deformări ale de-
getelor picioarelor, de bătături. Ar putea fi atins şi de boli respiratorii sau 
circulatorii, precum şi de o gravă boală socială – alcoolismul. Uneori, na-
tivul în Peşti va avea probleme cu încălţămintea.
21. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Situată în emisfera boreală, 
constelaţia Peştilor sau a Crapilor  se remarcă prin argintiul său. Pe harta 
cerului, această constelaţie apare mult depărtată de cea a Vărsătorului, 
fiind în schimb foarte apropiată de cea a Berbecului.
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22. Zonele sensibile în dragoste. Specialiştii în subtilităţile privind 
legătura dintre corpul omenesc şi constelaţiile zodiacale sunt de părere că, 
în cazul nativilor în zodia Peştilor, masarea tălpilor, mângâierea labelor 
picioarelor, masarea şi mângâierea fiecărui deget şi chiar masarea uşoară 
a fiecărui picior, de la gleznă spre vârfurile degetelor, crează senzaţii şi 
stări deosebite, de trezire a simţurilor obişnuite, şi chiar şi a celor ce ţin 
de erotism şi de resuscitarea putinţei în dragoste. 

Trăsăturile generale ale nativului în zodia PEŞTILOR

În scriptele astrologilor, zodia Peştilor nu are un nume atât de bun, fiind 
considerată de mulţi dintre ei, încă din vremurile vechi, drept un infern 
al zodiacului, o zodie a încercărilor, a limitei umane, a testării rezistenţei 
trupului şi a sufletului omenesc. Chiar şi semnul acestei zodii spune mult 
despre viaţa celor care se nasc sub puterea ei. Nativul în Peşti va fi echili-
brat, dar va şoca prin răbufnirile sale, va dori să fie om de lume, dar se va 
închide cu plăcere în carapacea sa, va avea o conduită plină de modestie 
şi supuşenie, dar se va răscula şi va contesta totul, nimeni nefiind în stare 
să-l înţeleagă sau măcar să-i intre, cât de cât, în voie.
Prin urmare, nativul în Peşti pare a fi un om foarte complicat pe dinăuntru 
şi neînchipuit de greu de înţeles chiar şi de cei apropiaţi lui. 
Complex şi contradictoriu, nativul în Peşti poate da spectacole neplăcute, 
chiar jenante, de furie, agresiune, orgoliu nemăsurat, stupiditate, nai-
vitate. Din fericire, nativul în Peşti este înzestrat cu un sentiment des-
tul de rarefiat, uneori, la ceilalţi oameni, cel al milei. El va trăi din plin 
suferinţa altora, iar după exploziile de personalitate şi orgoliu va avea 
remuşcări timp îndelungat, şi va încerca să repare, cu multă dăruire chiar, 
stricăciunile făcute. 
Instabil în contactele cu ceilalţi oameni, nativul în Peşti va beneficia, 
totuşi, de multă popularitate. De ce, nu se ştie. Poate că datorită elocvenţei 
de care dă dovadă adesea, dar poate şi ca urmare a spiritului său elevat şi 
minţii sale ascuţite, excesului de bun simţ (el singur îşi va putea spune, 
uneori, că este prost de bun), a momentelor de seninătate şi de lipsă 
de griji (deşi adesea este cu adevărat prăpăstios faţă de cea mai mică şi 
mai neînsemnată misie) sau poate ca efect al comportării sale pline de 
maniere. 
Potrivit celor mai mulţi dintre astrologi, toate aceste calităţi, împreună, 
formează, fără îndoială, soclul personalităţii nativului aflat sub semnele 
Peştilor. 
Şi, totuşi, nativul în Peşti are şi minusurile sale apăsate, păguboase. De 
pildă, acest nativ va fi cunoscut, adesea, ca un om uşor influenţabil. Şi 
nu este surprinzător faptul că, uneori, nativul în Peşti va avea încredere 



151Marele zodiac al iubirii

în indivizi dubioşi, escroci, panglicari, fapt care-i va dăuna foarte mult. 
Loial de felul său, nativul în Peşti va trăda fără să-şi dea seama şi va 
susţine, cu toată seninătatea, uimindu-i pe cei din jur, că este nevinovat. 
De altfel, trădarea este considerată de acest nativ ca un mare păcat, dar pe 
care-l săvârşeşte, totuşi, cu maximum de ingenuitate, în deplină orbire şi 
necunoştinţă de cauză. 
Atunci când are un scop bine precizat, nativul în Peşti va şti să şi-l 
urmărească, folosindu-şi toată priceperea, toată iscusinţa. Dar, în mod 
lamentabil, acest nativ nu va şti să-şi folosească rodul eforturilor sale 
aproape niciodată. Ciudat, în momentul în care misiunea i se va în-
cheia, el se va considera ieşit din joc. Poate că şi această situaţie îşi are 
obârşiile tot în marea sa generozitate, în aproape desăvârşita sa bunătate, 
în toleranţa sa nemărginită, în capacitatea sa de a dovedi înţelegere chiar 
şi faţă de cel mai păcătos individ. 
Se spune despre nativul în Peşti că va fi un norocos, norocul picându-i 
plocon, şi nu oricând, ci tocmai atunci când are mai mare nevoie de el. 
Fireşte, norocul picat ca din cer va aduce o rază de lumină în viaţa agitată 
a acestui nativ – om cu o viaţă plină de lumini şi umbre, de dificultăţi 
neaşteptate, de adversităţi bănuite şi nebănuite, de evenimente neplăcute, 
de singurătate. 
Un monument al milei, nativul în Peşti se va salva, nu o dată, tocmai 
prin acest sentiment, dar în aceeaşi manieră ca şi în cazul trădărilor ne-
vinovate, adică fără să-şi dea seama. Nici măcar intuiţia sa, foarte bună 
de altfel, nu-l va feri pe nativul în Peşti de gafe, de lipsă de măsură, de 
stângăcii. Toate acestea se combină sau alternează cu frumuseţea perso-
najului născut sub semnele Peştilor, cu generozitatea şi solicitudinea lui. 
În mod ciudat, nativul în Peşti nu se va înverşuna în faţa adversarilor, nu 
va lua măsuri, ci numai va suferi în tăcere. 
Iubitor de apă, nativul în Peşti va preţui vinul, pe care-l va bea, mai întot-
deauna, cu plăcere. Fireşte, va iubi nespus marea, simţindu-se foarte bine 
în preajma oricărei ape mari. 
Dacă nu se va controla, nativul în Peşti va ajunge să îndrăgească, mai 
mult decât trebuie, alcoolul, mai ales că este bântuit, uneori, şi de câte o 
depresie nervoasă. 
Recomandarea este una singură – nativul în Peşti trebuie să aibă teamă de 
alcool, acesta ducându-l, direct şi sigur, la pierzanie. 
Astrologii sunt de părere că nativul în Peşti are o activitate mentală 
prodigioasă, el trăind, mai mereu, într-un noian de gânduri. Viaţa sa 
interioară, viaţa sa spirituală va clocoti, dar în adâncuri. La suprafaţă, na-
tivul în Peşti  va părea liniştit, netulburat, chiar retras din realitatea care 
îl înconjoară. 
În felul său, nativul în Peşti se vrea un sfânt al acestei lumi şi se pare că, 
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uneori, chiar îi şi reuşeşte acest lucru. Prin urmare, crizele de negativism, 
de aparentă lipsă de energie, de explozie emoţională sau de depresie nu 
sunt, de cele mai multe ori, decât nişte episoade. Orice s-ar întâmpla, na-
tivul în Peşti îşi va regăsi, grabnic, condiţia sa de om care nu este niciodată 
în stare să-şi facă o minimă ordine în complexitatea firii sale, în gânduri şi 
în simţire, totul la el fiind neaşteptat, surprinzător, şocant, original. 
Aşa va trăi nativul în Peşti, ca un mare capricios, ca un neînţeles, ca un 
pendul între da şi nu, prietenos şi diversionist, schimbător ca vremea, 
iubind pe nimeni şi pe toată lumea, obsedat mai mult de sine însuşi decât 
de realitatea care-l poartă în tumultul ei – un personaj pe care nimeni nu 
va reuşi să-l descifreze, niciodată, până la capăt.

Femeia nativă în zodia PEŞTILOR

Comportare - în casă şi afară. Se spune despre femeia nativă în Peşti că 
este atât de romantică încât îşi făureşte, cu timpul, propriile anotimpuri 
sufleteşti. Datorită acestui fapt, adolescenta sau tânăra nativă în Peşti va 
fi foarte dificilă pentru partenerul ei, uneori fiind realmente greu de su-
portat. Din fericire, îşi va reveni repede şi va căuta, pisiceşte, împăcarea, 
îmbunarea, remediind, astfel, stricăciunea sentimentală. Cât despre mult 
trâmbiţata independenţă spirituală a femeii native în Peşti, acest lucru va 
putea fi uşor de acceptat de către orice bărbat care dispune de diplomaţie 
şi tact. 
Cert este că femeia nativă în Peşti va avea nevoie de asistenţa bărbatului, 
de apropierea şi înţelegerea lui, ea fiind capabilă să greşească, dar şi să-şi 
ceară iertare. În familia sa, în condiţiile în care bărbatul îi este aproape, 
femeia nativă în Peşti va fi iubitoare, dăruită, harnică, pasionată de tot ce 
e nou, ingenioasă. Nu-şi va solicita bărbatul din punct de vedere sexual, 
fiind, poate, dintre toate femeile zodiacului, cea mai modestă în ceea ce 
priveşte asemenea pretenţii. De altfel, zodiacele mai vechi precizează, 
cu claritate, faptul potrivit căruia femeia nativă în Peşti va putea face o 
pereche fericită chiar şi cu un bărbat mai puţin activ din punct de vedere 
sexual. 
În societate, femeia nativă în Peşti nu va vrea, neapărat, să fie lider, şi nu 
va dori să-şi impună voinţa în orice împrejurare şi cu orice preţ. Este atât 
de generoasă şi de sociabilă încât, oricând, poate face acte de maximă 
caritate fără să regrete vreodată.
Suflet şi pasiune. În general, nativii în Peşti sunt consideraţi a fi nişte oa-
meni deosebit de pasionali, fiind în stare, nu o dată, să uite de ei înşişi. De 
remarcat faptul că, de regulă, sentimentele nativei în Peşti sunt sincere, ea 
nefiind capabilă să mintă şi să fie prea convingătoare în minciună. 
Datorită  romantismului ei funciar, această femeie va dovedi tandreţe 
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faţă de persoana iubită, folosindu-şi întreg arsenalul, inclusiv capacităţile 
ei de a înţelege şi de a opera cu lucruri şi idei ce ţin de sfera ocultului. 
Nefericită uneori prin natura firii sale, femeia nativă în Peşti va fi, în 
schimb, capabilă să-i fericească pe cei din jur, punându-şi la bătaie fante-
zia, ideile originale, sufletul cald, înţelepciunea, sensibilitatea, abilităţile 
psihice. Foarte sensibilă, această femeie poate fi rănită, uneori, chiar şi 
cu o simplă şi nevinovată vorbă. Pasiunile şi sentimentele femeii native 
în zodia Peştilor beneficiază, adesea, de un adevărat desfăşurător în re-
alitatea de zi cu zi, ea fiind în stare, dincolo de aparenta-i vulnerabilitate, 
să-şi urmărească interesele şi să şi le împlinească. Deşi este romantică şi, 
într-un fel, e ruptă de realitate, femeia nativă în Peşti va şti să-şi dozeze 
pasiunile şi va juca, nu fără plăcere, teatru, dacă va fi nevoie. Este forma ei 
de dedublare, şi nicidecum de ipocrizie sau minciună. 
Un zodiac popular spune următoarele despre femeia din această zodie: 
„Iar copilele ce se vor naşte în această zodie vor fi mânioase şi iubitoare de 
pricini, înşelătoare, iubite de oameni, de bărbatul cel dintâi se vor despărţi 
şi se vor însoţi cu un altul, care li se va părea mai bun”.
Farmec şi sexualitate. Contradictorie, dar emanând feminitate, femeia 
nativă în Peşti îi va câştiga cu uşurinţă pe bărbaţi şi va fi iubită de aceştia. 
Ea face parte dintre acele femei care îşi iubesc mult corpul, motiv pentru 
care se spune că va accepta să pozeze ca nud, să trezească interes şi patimă 
prin prezentarea corpului ei în diferite ipostaze. Acest mod de compor-
tare a femeii native în Peşti va fi încă o manifestare semnificativă a iubirii 
ei faţă de lume şi viaţă, încă o dimensiune a ei în a fi dăruită şi sociabilă. 
Astrologii sunt de părere că nativa în Peşti poate cădea, uneori, în plasa 
unor bărbaţi nepotriviţi, ajungând, în cele din urmă, la deziluzii senti-
mentale, la amplificarea zbuciumului sufletesc (zbucium care şi aşa există 
din plin), la agitaţie, la depresie chiar. Datorită firii ei, femeia nativă în 
Peşti este expusă agresivităţii celor din jur, care nu vor ezita să o folosească 
în scopul îndeplinirii propriilor lor interese. 
Dispunând de un magnetism specific femeilor inteligente şi misterioase, 
nativa în Peşti ar putea avea cei mai buni bărbaţi, dar nu va profita decât 
rareori de aceste calităţi. Ea nu va domina bărbatul pe care-l iubeşte, deşi 
are toate calităţile spirituale pentru a face acest lucru. Dimpotrivă, nativa 
în zodia Peştilor se va lăsa dominată, ceea ce poate crea dizarmonie în 
viaţa ei afectivă, în dragostea ei. 
Blândă şi prietenoasă, în dragostea şi nu numai, femeia nativă în Peşti va 
fi, la o adică, geloasă, suspicioasă, mult prea curioasă, fapt ce-i va provoca, 
uneori, o persistentă şi inexplicabilă stare de nefericire. Spre norocul ei 
însă, făcând parte din zodia Peştilor, această femeie se va putea dedubla şi 
se va putea bucura, aproape întotdeauna, de jumătatea plină a paharului.
Atitudinea faţă de cei din jur. Femeia nativă în Peşti va fi, uneori, 
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convinsă că bărbaţii n-au destulă înţelegere pentru ea şi, din acest motiv, 
se va considera lipsită de noroc. Totuşi, comportamentul ei de mironosiţă, 
de femeie mereu nevinovată, ar putea suscita, nu o dată, atenţia unor 
bărbaţi cu personalitate, puternici. 
Când realitatea înconjurătoare i se va dovedi potrivnică, femeia nativă în 
Peşti va apela, cu o bucurie secretă, la talentele sale teatrale, punându-şi 
în mişcare fantezia şi isteţimea. Nefiind o fire practică, nativa în zodia 
Peştilor va da greş nu o dată în viaţa cotidiană, dar nu va pierde, totuşi, 
prea mult. Iubind profund oamenii, va fi şi ea iubită, la rându-i, şi ajutată, 
chiar dacă nu se aşteaptă la aşa ceva şi, mai ales, nu cere, de obicei, aşa 
ceva. Femeia născută în zodia Peştilor va munci mult pentru cei din jur, şi 
se va bucura mult când aceştia îi vor fi recunoscători, când îi vor mulţumi, 
dar nu se va amărî prea mult dacă nu va avea parte de aşa ceva. 
Datorită generozităţii ei, nativa în Peşti va fi considerată, uneori, mult 
prea accesibilă din punct de vedere afectiv şi sexual, ceea ce înseamnă că 
nu puţini vor fi bărbaţii care vor spera la favorurile şi farmecele ei. Dezilu-
zia va fi, însă, nu o dată, cât carul de mare, femeia aceasta fiind, asemenea 
unui peşte,  mult prea lunecoasă. 
În viaţa de zi cu zi, nativa sub semnele Peştilor, aparent atât de expusă şi, 
totuşi, cumva intangibilă, va dovedi, în orice împrejurare, personalitate, 
chiar multă personalitate, având obişnuinţa de a trece totul printr-un fil-
tru propriu. Şi nu este nicidecum vorba despre un exces de orgoliu, ci de 
un mod de a fi, de a aborda realitatea, lumea. În mod firesc, uneori, nativa 
în zodia Peştilor ar putea să se înşele, alteori ar putea chiar să greşească. 
Omeneşte, nu?! Şi, cu toate acestea, femeia aflată sub semnele zodiei 
Peştilor nu va obosi, nicicând, să afirme despre prietenii şi prietenele ei, 
fără ezitare, că sunt cei mai buni din lume.  
Greu de crezut, dar sunt destule zodiace care o consideră pe această fe-
meie o luptătoare. Adică o femeie care, dincolo de romantismul ei, de 
vulnerabilitatea şi lipsa de adeziune la viaţa reală, va dori, pur şi simplu, 
să trăiască, atunci când i se va ivi prilejul, de ce nu, chiar şi o fierbinte 
poveste de dragoste. Şi, nu încape îndoială, nativa sub semnele Peştilor se 
va şi lupta pentru această minunată întâmplare.
Feminitate. Deşi este atât de sociabilă, atât de miloasă şi atât de puţin 
orgolioasă, totuşi femeia nativă în Peşti va dori nu numai să placă, ci să 
fie şi iubită. Nimic surprinzător deci, numai că iubirea ei va trebui să 
fie calmă, senină, iar prietenul, bărbatul, iubitul, va trebui să-i producă, 
neapărat, şi, desigur, mereu, dovezi de iubire. Această femeie nu va 
cere niciodată unui bărbat să fie o maşină de făcut sex - se pare că nu 
o interesează prea mult asemenea exerciţii fizice - dar va solicită să i se 
şoptească, cu maximă tandreţe, şi ori de câte ori este posibil, că este iubită. 
Orice dovadă de iubire va avea, în mintea ei, proporţii incredibile, şi chiar 
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şi inima ei cea aparent netulburată se va încălzi. 
De altfel, femeia nativă în Peşti este o admiratoare recunoscută a ro-
manelor de dragoste, a filmelor de dragoste, a tuturor expresiilor iubirii 
reflectate în artă. Va putea fi, la o adică, ea însăşi o creatoare în aceste do-
menii ale artei. Nefiind focoasă de felul ei, nativa în Peşti va şti să se com-
porte şi să-şi amenajeze intimitatea în aşa fel, încât totul să fie de neuitat. 
Şi îşi va pune fantezia la lucru, pentru a face din dragostea ei o adevărată 
poveste, în care plăcerea şi orgoliul, romantismul şi poezia se vor întâlni. 
Şi totul nu va fi, la urma-urmei, nici furtună tropicală, şi nici viscol, ci nu-
mai o bucurie şi o trăire a simţurilor, „managerizate”, cu iscusinţă, cu un 
calm atotcuprinzător, de o femeie cu un uşor complex în faţa bărbatului, 
dar atât de dornică de dragostea profund omenească, îndelung căutată, 
completă şi înălţătoare. 
Iată motive, destul de puternice credem, pentru care această femeie se 
va împodobi, şi va străluci, va ilumina atunci când va dori să facă, din 
dragostea ei, un eveniment. Or, la câtă imaginaţie are această femeie din 
zodia nelumească a Peştilor, va fi loc, pentru câte un asemenea eveni-
ment, aproape în fiecare zi.
 
Bărbatul nativ în zodia PEŞTILOR   
     
Comportare - în casă şi afară. Fire de artist, bărbatul nativ în Peşti va 
iubi, nu o dată, năvalnic şi cu năbădăi. Bun de gură, orator priceput, cu 
un bagaj sentimental de invidiat, el va fi bărbatul care va avea, întotdeau-
na, sau aproape întotdeauna, o parteneră pe gustul său. Va alege mult, 
desigur, dar va avea de unde, deoarece legăturile lui vor fi  numeroase. 
Se zice că femeia  aleasă de el va fi o norocoasă, bărbatul nativ în Peşti 
ţinând foarte mult la ea, îngrijind-o şi acoperind-o cu afecţiunea lui. Fap-
tul acesta nu înseamnă că nu se va gândi şi la alte femei, şi chiar va încerca 
să calce pe delături, potrivit vechiului principiu, conform căruia găina 
din curtea altuia e mai grasă. Fireşte, asemenea comportament va duce, 
uneori, la situaţii neplăcute, de cumpănă în căsătoria sau concubinajul 
bărbatului nativ în Peşti. Pare a fi, de fapt, o caracteristică a nativilor aces-
tei zodii, să alerge cel puţin după doi iepuri şi să ducă, nu o dată, ci chiar 
ani în şir, o viaţă dublă. 
Altfel, în casă, în gospodărie sa, acest nativ va fi orgolios, dar nu într-atât 
încât să-i terorizeze pe ceilalţi. Tolerant şi sociabil, el se va bucura chiar şi 
la simpla vedere a oricărui membru din familie, considerându-i pe cei de 
sub acoperişul său ca fiind bogăţia lui nepreţuită, principala lui realizare 
în viaţă. De altfel, nativul în Peşti îşi va face griji multe, poate chiar prea 
multe, pentru starea materială şi viitorul copiilor. În general, nativul în 
Peşti se va strădui să creeze în familia sa un climat de armonie, de bună 



Marele zodiac al iubirii156

înţelegere, de acceptare reciprocă. Din păcate, atunci când se enervează, 
atunci când e scos din sărite, face prăpăd. Mânia, venită asemenea unei 
ploi de vară, îi va trece repede-repede acestui nativ schimbător ca vre-
mea, iar soarele va străluci, iarăşi,cu toată puterea, în casa-i ca o cetate 
de piatră. 
În societate, nativul în zodia Peştilor va fi primit, de obicei, cu simpatie, 
fiind un companion valoros din toate punctele de vedere. Îl vor dori, prin 
preajmă, atât femeile, cât şi bărbaţii, fiind cunoscut de toţi, deopotrivă, ca 
un prieten dăruit. La slujbă sau în afaceri va avea , mai mereu, puterea de 
a-şi urmări scopurile şi de a şi le realiza. Din păcate, acestui nativ în zodia 
Peştilor îi place mult, prea mult chiar, să lucreze singur.
Suflet şi pasiune. Bărbatul născut în zodia Peştilor este tipul de om care 
se poate îndrăgosti des, şi adesea fulgerător. Dacă i se vor cere explicaţii 
vizavi de acest comportament, cu greu le va găsi şi, de fapt, nici nu se va 
strădui prea mult să le caute şi să le facă plauzibile. Va cuceri femeile cu 
cea mai mare uşurinţă, dovedind o adevărată măiestrie. Uneori este mirat 
el însuşi cum de-i poate cădea ploconul atât de repede şi, mai ales, fără 
nici un efort. Prin tot ce face, nativul în Peşti captivează, magnetizează. 
Câteodată va părea slab şi neajutorat, dar nu este vorba decât despre un 
truc, prin care îşi poate apropia femeile. Ghiduşul nativ în zodia Peştilor 
va şti că, văzându-l neajutorat şi disponibil pentru a primi ajutor, femeile, 
inimoase şi sufletiste de felul lor, vor sări să-l ajute, făcând din el, şi pe 
această cale, un adevărat răsfăţat. 
Cât despre artistul pitit în bărbatul nativ în Peşti, acesta va ieşi mereu 
în evidenţă, sporindu-i aura de cuceritor. În demersurile sale amoroase, 
nativul în zodia Peştilor va evidenţia putere sufletească şi trupească, ca-
pacitate de convingere, imaginaţie, fantezie. Uneori, acest nativ va afişa 
o notă de autoironie, de zeflemea, părând a stăpâni, din punct de vedere 
spiritual, realitatea din jurul său. Nu de puţine ori, nativul în Peşti va afişa 
un pesimism activ, cu nuanţe poetice şi contemplative – expresii compor-
tamentale şi stări care iarăşi îl vor ajuta, fără îndoială, în neodihna sa pe 
tărâmul amorului. 
Deosebit de flexibil şi de mobil, pasional asemenea unui crai de modă 
veche, elocvent şi amplu, nativul în Peşti va fi, cu siguranţă, un original 
printre semenii săi. Aici trebuie să reamintim faptul că astrologii afirmă 
despre nativii acestei zodii că apar în ochii celorlalţi muritori ca nişte 
spirite nelumeşti, şi că nu seamănă nici măcar între ei, din nici un punct 
de vedere, fiecare fiind, în felul său, un unicat. 
Cert este că nativul în Peşti va avea parte la viaţa sa de neodihnă, 
zbătându-se, mai mereu, ca apa de maluri. 
Farmec şi sexualitate. Nativii în zodia Peştilor sunt atractivi pentru ceilalţi 
oameni întrucât, prin dubla lor natură sufletească şi comportamentală, 



157Marele zodiac al iubirii

furnizează, când te aştepţi, şi când nu te aştepţi, surprize. Nativii în Peşti 
apar ca plini de farmec chiar şi atunci când exprimă sentimente sau com-
portamente negative, totul la ei având şi ceva teatral, ceva vecin cu spiritul 
neodihnit şi cu arta care, dacă nu captivează, cel puţin se impune ca teri-
toriu care nu-i accesibil chiar oricui. 
Fiind foarte influenţabil, nativul în Peşti va putea fi destul de uşor de 
cucerit şi de stăpânit, chiar şi în totalitate, de orice femeie puternică. 
Totuşi, asemenea situaţie va fi trecătoare, bărbatul nativ în zodia Peştilor 
dorind să se elibereze de sub tutela feminină cu orice preţ, chiar şi dacă va 
şti că pierde foarte mult. Spiritul său de independenţă îşi va spune, deci, 
cuvântul, repede şi eficient. 
Plin de sensibilitate, emotiv şi emoţionant, nativul în Peşti va fi stăpânit 
de sentimente contradictorii, dovedindu-se interesant şi atractiv, pentru 
multe femei, chiar şi prin această buimăceală a sa. 
Fiind, în viaţa de zi cu zi, un amestec de lumini şi umbre, de contradicţii şi 
nedumeriri, nativul în Peşti îşi va pune şarmul în evidenţă, în mod plenar, 
atunci când va ajunge în intimitate, devenind, se spune, irezistibil, inega-
labil, un performer. Cu o arhitectură sentimentală destul de complicată, 
nativul în Peşti va fi atât de spectaculos în relaţiile cu femeile, încât aces-
tea, susţin astrologii, nu mai simt nici măcar nevoia să cerceteze sau să-şi 
pună întrebări în privinţa acestui bărbat, căzut parcă din lună, dar întru-
totul minunat. De fapt, potrivit aceloraşi astrologi, acest nativ în zodia 
Peştilor este, totuşi, mereu singur, mereu doar cu sine, meritul lui fiind că 
ştie să poarte, cu un talent remarcabil, o mască. Din păcate pentru femei, 
această mască nu va cădea decât foarte rar, şi poate că niciodată definitiv. 
Atitudinea faţă de cei din jur. Singur şi străin în mulţimea oamenilor, 
nativul în Peşti va trăi, va munci, va iubi fără să dea vreun semn, cât de cât 
elocvent, cât de cât pregnant, în privinţa adevăratelor sale stări sufleteşti, 
asupra vieţii sale dedublate, asupra neliniştilor şi îndoielilor care-l bân-
tuie. Acest nativ poate fi, fără prea mare efort, tolerant, prietenos, dăruit 
cauzelor mari şi mici, un fluture pe lampă pentru fiecare femeie fierbinte, 
un romantic venit de departe, dar găzduit, cu toată inima, de oamenii 
cetăţii, care nu prea îl înţeleg, dar îl acceptă şi, ciudat, îi caută apropierea. 
Virilitate. Nativul în zodia Peştilor este, fără îndoială, un bărbat enigma-
tic şi foarte atractiv din punct de vedere spiritual. Din acest motiv, femeile 
care, la rându-le, dispun de o anumită forţă spirituală, care au capacitate 
de organizare şi interese bine cristalizate, vor căuta să-l cucerească şi, mai 
mult ca sigur, îl vor stăpâni în cele din urmă, îl vor disciplina, îl vor or-
dona. Iar el, nativul în zodia Peştilor, se va supune, deoarece se pare că 
tocmai asta aştepta, şi tocmai aşa ceva îi place lui, adică să fie niţeluş, să 
fie măcar un pic, sclavul femeii. 
În închipuirea nativului în Peşti, relaţia de durată cu o femeie înseamnă 
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nu numai dragoste trupească, ci şi slujbă, viaţă socială, casă, maşină, pri-
eteni, responsabilităţi. Se spune despre acest nativ că acceptă cu greu în-
datoririle conjugale, iar dacă va greşi în acest compartiment, vina va fi, 
totuşi, a femeii, susţine el - şi nu va fi prea departe de purul adevăr. 
Fiind mare specialist în improvizaţie, nativul în zodia Peştilor va inven-
ta şi va improviza în dragoste, în cuplu, în viaţa sexuală. În dragostea 
trupească, nativul în zodia Peştilor va dori ca el să aibă întotdeauna de-
cizia ultimă, şi rar va accepta ca o femeie, fie ea şi cea mai nouă şi mai 
frenetică iubită a lui, să preia iniţiativa. Prin talentul său, nativul în Peşti 
va şti să creeze o atmosferă de vrajă, de mister, de excitaţie şi romantism. 
Densitatea spirituală şi emoţională va fi completată cu o vigoare fizică 
adesea de excepţie, neaşteptată pentru un tip de spirit, aşa cum este, sau 
pare a fi, nativul în Peşti. 
De multe ori vulnerabil, melancolic, trist până în profunzimile sufletu-
lui, nativul în Peşti se va răzbuna pe contradicţii şi ezitări, pe dedublare 
şi diversiune, pe timiditate şi deziluzii, numai şi numai prin dragoste, 
într-o intimitate care trebuie să-i fie totală. În această intimitate, el va fi 
deopotrivă Romeo, dar şi Don Juan, va fi un bărbat de aer, dar şi de vis, va 
fi un bărbat de piatră, dar şi unul de bronz.
Fără îndoială că acest bărbat, venit pe lume sub semnele zodiei Peştilor, va 
avea cu el, în miraculoasa-i intimitate, ceva din senzualitatea manifestă, 
din pofta de viaţă frenetică, din sexualitatea primară şi impetuozitatea 
comportamentală a vechilor greci.
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