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,,ERA VARSATORULUI ,,MILENIUL TREI’’

HOROSCOP PREVIZIONAL 2017 SI ALTE INFORMATII
“Invatatorule,care porunca este mai mare in Lege?/ El i-a raspuns: Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau, cu toata inima ta,cu tot sufletul tau’’

HOROSCOP EUROPEAN PREVIZIUNILE PLANETARE 2017
ELEMENTELELE ZODIACULUI EUROPEAN:FOC
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,ETHER

Zodiacul in spatial ceresc are forma de cerc delimitata de orbitele planetelor.Cercul zodiacal este sectionat in 12 segmente, fiecare avand 30
grade,in fiecare zodie.Soarele strabate cate un semn zodiacal pentru fiecare luna din an,in intervalele datelor specifice,cate un grad pe zi.Acesta
isi exercita influenta asupra anotimpurilor,dar si asupra caracterului persoanelor nascute in perioadele celor 12 zodii.Zodia unui individ este
data de localizarea Soarelui in semn,in momentul locului nasterii,zodia reprezentand individualitatea nativa.
CARACTERISTICI SI PROTECTIE ASTRALA A ZODIILOR ,FIIND ATENTI ANUAL LA FAZELE LUNARE,PLANETE RETROGRADE,KARMELE
NODUL SUD,SATURN,LILITH,ASPECTE PLANETARE SI PROTECTIE ENERGETICA ASTRALA.
In 2017 Zodiile norocoase sint cele avindu-l pe Jupiter marele benefic traversind zodia Balanta care face trigon cu Varsatorul si Gemenii,sextil
cu Leul,si Sagetatorul,pina in 10 Octombrie 2017 ca apoi Jupiter mutindu-se in Scorpion pentru un an de zile,odata la 12 Ani, sa fie favorabil
Scorpionului,Pestilor si Racului ,dar si Capricornului,si Fecioarei,in functie de tema fiecaruia.Karma Saturn pina in 20 Decembrie va traversa
Sagetatorul,avantajind Berbec,Leul iar apoi mutindu-se in Capricorn va sustine in trigon zodiile de pamint Capricorn,Taur,Fecioara,sextil
Pesti,Scorpion.
NODURILE DE DESTIN pe axele Fecioara,Pesti sustin pe cei in trigon ca semen de apa scorpion,rac,ca apoi mutindu-se in Leu pe axa cu
Varsatorul va sustine Sagetatorul si Berbecul.Pe data de 28 Aprilie sensurile Destinului va fi pentru Leu,Varsator,secundar in Scorpion si Taur.
Previziuni la mod general 2017 pentru fiecare Zodie:
Berbec acest nativ a fost investit cu curaj,cu energia inceputului,competitiei,are zi buna Marti,dar si ziua si data nasterii.
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Pietrele protectoare energetic sint cele guvernate de Marte de culoare rosie,diamnatul,rubinul rosu,ametistul acestea le dau forta interioara.Au sanse
bune in casatorie,asocieri.Acestea aduc protectie in dragoste.Au noroc cu Jupiter in casa a 7 a a casatoriei,asocieri,contracte,uniri sau despartiri.Cind lilith
cu Saturn fac conjunctie in c 9 a in Sagetator se cere atentie la credinta,si studii,examene,dar si sa fiti atenti si cu mintea treaza mai ales in calatorii.
Taur acestui nativ i s-a conferit energia stabilitatii,are zi buna Vineri,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic sint cristalele roz,guvernate de planeta Venus.Cuartul roz protejeaza,da liniste,pastreaza forta subtila interioara,inlatura
gindurile si energiile negative,oboseala si stresul.In acest An au noroc in serviciu zilnic,sanatate,diete,in contracte dupa 10 octombrie si casatorii,asocieri.
Totusi cu Lilith si Saturn c 8 a da probleme de pierderea cuiva,cerind atentie la unele perderi posibile de sume de bani,cerind atentie si la mosteniri,bunuri.
Gemeni- acest nativ a primit in dar puterea ratiunii,are zi buna Miercuri,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic sint cristalele galbene,guvernate de Mercur,citrinul,cristalul marin,ochiul de tigru,deschide inima catre ceilalti,dragoste
universala,imbunatateste vederea,calmeaza respiratia,astmul,racelile,fiind benefic sanatatii.Au noroc in iubire in acest An si in anumite
speculatii,creativitate,si cu copii,dar Conjunctia Lilith Saturn din casa a 3 a in Sagetator da unele certuri in asocieri,casatorie,despartiri de rude in familie.
Rac,acestui nativ i-a revenit energia subtila a sensibilitatii,are zi buna Luni,dar si data si ziua nasterii..
Pietre protectoare energetic sint cristalele albe,incolore,guvernate de Lună.Cristalul protector contra energiilor malefice joase,este Aventurinul, ajutind
contra oboselii,stresului,depresiei,ducind la linistirea mentalului,dezvoltarea inteligentei,si dind tihna sensibilitatii sufletului.Se cere in acest an atentie la
sanatate in c 6 a,unde Lilith se va intilni in Sagetator cu karma Saturn,dar si la locul de munca zilnic,cere sa fiti cit mai constiinciosi,atentie la animale .
Leu este semnul stralucitor generat de Soare,investit cu energia fortei nobile regale,are zi buna Duminica,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare sint cristale portocalii,aurii,orange guvernate de Soare.Piatra Soarelui armonizeaza mintea,trupul,spiritul,revitalizind
organismul,ameliorind inimima si coloana.Leul are noroc in acest an cu Nodul Nord de destin Dharma in casa personalitatii lui c a1 a,insa pot exista relatii
subrede slabe in anumite prietenii,asocieri pe c a 7 a ,care cele slabe pot avea parte probleme ce tin de Karma NS ,de certuri,rupturi,despartiri,eliminari.
Fecioara acestor nativi,li s-au conferit energia logicii,a discernamantului,are zi buna Miercurea, dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic sint cristale galbene,guvernate de Mercur, acestea deschizind calea spre cunoaştere,comunicare.Citrinul favorizeaza
energia pozitiva si buna dispozitie.Atrage simpatia,usureaza digestia si ajuta bila,intestine,ficat.Au noroc cu Jupiter pe casa banilor,apoi in calatorii
,tranzactii,vinzari,dupa 10 Octombrie.Anul acesta ii poate afecta pe casa sanatatii,a izolarii a 12 a ,a dusmaniilor cu altii la care se cere atentie marita.
Balanta Acestui nativ i-sa atribuit simbolul echilibrului intre minte si inima,are zi buna Vineri,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic,sint cristale verzi si roz,guvernate de Mercur şi Venus,deopotrivă,avind o energie cu totul speciala,aducind noroc şi
echilibru.Sodalitul,fiind piatra benefica,calmeaza sensibilitatea,emotiile mari.Cu Jupiter la ei in c 1 a ,au sanse bune diverse.Au an bun cu banii,investitii
dupa 10.Octombrie.Risc de accidente la drumuri scurte,interviuri,probe de lucru,inscrisuri,si tot ce tine de comunicare cu altii,cu Lilith in Sagetator conjunct
cu Karma Saturn.
Scorpion aceasta este zodia care are legaturile cele mai profunde cu subconstientul uman,are zi buna Marti,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic fiind Cristalele roşii,guvernate de Marte,care măresc energia la maxim.Topazul,fixeaza si ancoreaza energiile benefice
,mareste buna dispozitie,puterea de concentrare,protejeaza contra energiilor joase,ajuta la eliminarea sensibilitatii exagerate,a farmecelor si blestemelor.
Au noroc cu Jupiter din 10 Octombrie odata la 12 ani in casa personalitatii lor,dar cu intrarea lui Lilith conjunct cu Karma Saturn,pot avea pierderi,sa intre
in diferite probleme de care este bine sA nu fie furati,tradati,cerind atentie la birfe,probleme cu fratii,rudele,vecinii,calatorii scurte,inscrisuri in documente.
Sagetator acest nativ dovedeste o uriasa putere de transformare spirituala,are zi buna Joia,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic,contra facaturilor,sint cele guvernate de Jupiter şi Uranus,cristalele turcoaz,albastre.Aceste,deschid accesul spre alte
dimensiuni ale spiritului.Turcoazul,absoarbe energiile joase,negative ajutind ltransformarea interioara,dind mai multa liniste mintii si sufletului.Au Lilith in
casa a 12 a in casa a 12 a ,cea a probelor care le cere sa fie atenti la sanatate,dusmani ascunsi,apoi din 14 februarie Lilith se muta in zodia lor
amenintator pe personalitate,fizic casa a 1 a,cu posibile probleme diverse in mai multe sectoare la care se cere atentie marita si la familie .
Capricorn acest nativ prin metoda si rabdare cucereste pozitii sociale inalte,are zi buna Simbata,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic,guvernate de Saturn,sint cristalele negre,care măresc vigilenta,intelepciunea,păstrează contactul cu realitatea,deschid ochii
spre adevăr,ajută la ancorarea în concret,limpezind confuzia.Perla neagra,Ochi de pisica,protejeaza,atragind,norocul financiar,dind intelegere buna in plan
familiar,eliminind energiile joase,vampirismul energetic(tot ce tine de energii joase,facaturi.blesteme,)ferindu-se de birfe si unele secrete pe la spate.Se
cere atentie cu Saturn si Lilith cind intra in sagetator c a 12 a incepind cu 14 Februarie si apoi cind Saturn va face conjuntie la grad fix cu Karma Lilith dar si
,la Eclipse care tin de casa calatoriilor scurte si lungi,studii superioare,religie,pierderi,rupturi,diverse probleme care cere atentia treaza la rupture,si la orice.
Varsator acest nativ este adeptul inventiilor,originalitatii reprezintand viitorul,are zi buna Simbata,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic sint Cristalele mov,albastre şi bleu,guvernate de Saturn si Uranus,care intră într-o lume aparte preocupărilor Dvs,deschizind
accesul spre alte dimensiuni spirituale si extinderea orizonturilor departe de limitele umane.Safirul,Opalul si Ametistul,ofera protectie si noroc,contra
energiilor joase.Sint eficiente,in meditatii,rugaciuni contra stresului,insomniilor.Au sanse bune in acest an pina in 18 Octombrie la calatorii lungi,studii
superioare,examene,reclame,relatie cu spiritualitatea,dar atentie la Karma Nodul sud in casa 1 a a personalitatii,din 28 Aprilie apoi la Eclipse care duc la
capcane in amenintarea in sanatate,side a avea rupturi diverse,in prietenii,aliante,contracte care le pot face probleme,dupa caz in functie de Karma .
Pesti acest nativ arata ca traieste sub semnul infinitului,al credintei si al misticii-are zi buna Joia,dar si data si ziua nasterii.
Pietre protectoare energetic:Cristale violet guvernate de Jupiter şi Neptun,deschid poarta spre lumea spirituală,spre Divinitate,şi latura ascunsă din
om,ce aşteaptă să fie explorată.Ametistul si Aquamarinul,mareste capacitatea de concentrare,ajuta imunitatea,eliminind stresul,atragind armonia.Au noroc
la bani,mosteniri,sa achite taxe.Punctul slab anul acesta este sanatatea,casa,domiciliu dar si probleme diverse in familie,in conjunctia lui Lilith cu Saturn pe
casa pozitie sociale,a cariereidin Sagetator, de competitie,dezonoare in relatie cu sefii mai ales daca nu sint mai atenti la serviciu si ce decizii iau.
ANUAL AVEM TRANZITE PLANETARE
Anul acesta guvernatorul principal este Soarele care da vitalitate in sanatate,soarele dind liderii (AN Nr 1)poate da probleme unui lider la nivel
mare.Nodurile de destin schimba semnul din Fecioara-Pesti ,in Leu darma NODUL NORD si Varsator Karma NODUL SUD.Anumite planete
schimba semnul In 10 Octombrie Jupiter va intra in Scorpion,lilith in 14 Februarie intra in Sagetator,Saturn intra in Capricorn din 19
Decembrie,Venus va retrograda odata la 18 luni.Anul in care se va decide soarta multor aliante,asocieri,dar si de armate,haina militara si
politie,Eclipsele dau schimbari radicale,una asemanatoare in 1999 in Romania la mineriade.
PLUTON in Capricorn,pina in 2025 planeta puterii ,sexualitatii si a energiilor de care dispune un individ,ajuta
Fecioara,Taurul,Scorpionul,Pestii,obstacolind Berbecul,Balanta,Racul,Varsatorul,neutru Sagetator.
NEPTUN in Pesti guvernatorul inspiratiei,intuitiei si a fanteziei tranziteaza pina in 2024 Pestii,ajutind Pestii,Racul,Scorpionul,dar si
Capricornul,Taurul,obstacolind Gemenii,Sagetatorul,Fecioara,Varsator.
URANUS in Berbec pina in 2018 planeta care reprezinta neprevazutul,socul,schimbarile radicale,surprizele ajuta
Berbecul,Leul,Sagetatorul,Varsatorul,Gemenii,obstacolind Capricornul,Racul,Balanta,neutru Pestii.
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SATURN Planeta probelor Karmice,pina la sfirsitul lui Decembrie 2017 tranziteaza prin Sagetator odata la 29 Ani simbolizind
Astrologic limitarile,alegerile dificile dar si aminarile,asteptarile unor solutionari,unde din Scorpion crescindu-si puterea si severitatea,implicind
logica si rigoarea ajuta in functie de fapte :Sagetator,Leu Berbec,Balanta,Capricornul,Fecioara,obstacolind Pestii,Fecioara,Gemenii,neutru
Taurul ca apoi intrind in din 20 Decembrie in Capricorn in casa lui va sustine Capricornul,Taurul,Fecioara,Pestii,Scorpionul.
JUPITER marele noroc ,dar numit si justitiarul,(simbolizeaza bogatia,norocul,generozitatea succesul,aflat in Leu pina in 11 August ajuta
Leul,Sagetatorul,Berbecul,Balanta,Gemenii ,cerind atentie pina in vara llui 2015 la Scorpion,Taur,Varsator,Rac,ca apoi incepind din 12 August
intrind pentru 1 an in tranzit prin Fecioara ajuta Fecioara,Capricornul,Taurul,Racul,Scorpionul dar care cere atentie la Sagetator.
MARTE ,planeta inceputului actiunii,motorizata a actiunii,a razboiului,dar si a virilitatii, erosului,reprezenta
actiunea forta,competitia,traverseaza 6 -7 zodii anual.
VENUS planeta,frumusetii si iubirii,artei,viata sentimentala si a creerii a tot cei frumos,armonia,traverseaza toate Zodiile Anual.
MERCUR Planeta comunicarii,inscrisurilor,deplasarilor,noutatilor,anturajului,care in cursul unui an traverseaza toate Zodiile de 3 ori pe zodii de
:FOC,PAMINT,AER,APA.
KHIRON in Pesti Ghidul Spiritual face aspect benefic cu Racul,Scorpionul,Capricornul,Taurul,aspect problematic cu
Sagetatorul,Gemeni,Fecioara,Varsator,Leu.
Se stie ca intr-un AN avem 12 Luni a caror predictii la mod general le obtinem fixind la 1 grad pe fiecare zodie in functie de tranzitele Case,Zodii
si aspecte planetare ale Lunii respective pe care o traversam toate Zodiile din Horoscop beneficiiind de explicatiile obtinute pe anumite domenii
precum:Intelect,Sanatate,Profesie,Bani,Dragoste,in fiecare Luna din an la mod general.
Avem 53 de Saptamini intr-un An ca si 2017 pe care il traversam ,adica 4 Ascendente Saptaminale intr-o Luna de zile,in fiecare saptamina stim
ca este guvernata de o planeta,cu aspectele in case,zodii,planete si aspecte pe care le fac acestea.Ne indica ce facem saptaminal,apoi zilnic in
functie de unde se afla Luna,in care Zodie din ziua respectiva(stiind ca Luna traverseaza o Zodie cam 2 zile jumate,sau 3 zile
aproximaztibv!,casa,planete si ce aspecte fac ele,ne arata fiecarei Zodii ce facem zilnic bineinteles coroborate si cu Numerologia datei Zilei
respective, inclusiv orei planetare guvernate de la Rasarit(de Planeta Zilei respective),mijlocul zilei si apoi seara la Apus de Ascendentelor Orare
respective!obtinind astfel o mai buna precizie in estimari.Evenimentele sint specificate in Revolutia Solara Anuala a pesoanei respective
Unice!tinind cont de Progresia Anuala a persoanei respective(aceasta arata cit au inaintat planetele de cind sa nascut persoana pina in present),
Revolutia Solara,12 Lunatii Tranzitele lui Marte,Jupiter,Saturn,Axa NN si NS cu Eclipsele lor Anuale ,Luna Vida! Lilith,si aspectele lor!
PLANETELE RETROGRADE IN 2017
O planeta retrogradeaza pentru o perioada determinata,atunci cand aparent isi schimba directia de mers pe bolta cereasca.
Soarele si Luna nu pot avea miscari retrograde pentru ca miscarea Pamantului este strans legata de ele (Pamantul se misca in jurul Soarelui iar Luna se
misca in jurul Pamantului).
Celelalte planete au orbite independente de planeta noastra.Miscarea retrograda este aparenta deoarece este observata avand ca fundal constelatiile
zodiacale si punctul de observatie Pamantul.
In astrologie aceste miscari retrograde sunt deosebit de importante in special in Astrologia karmica,unde ne ofera multe informatii despre lectiile pe care
trebuie sa le invete de data aceasta entitatea respectiva.
Astfel in functie si de Horoscopul personal si cel previzional:
Mercur reprezinta comunicarea,gindirea,minuirea gindului si cuvintului,talentul omului de a interpreta prin gandire,de a-si folosi mentalul,de a sti sa
comunice. Cind este retrograde individul da dovada intr-o oarecare masura de o incapacitate de a crede ceva fara o explicatie logica, poate insemna
uneori confuzie si dezordine mentala.Probabil ca intr-o viata anterioara nu a stiut sa-si foloseasca mentalul asa cum ar fi putut si tot ce a explicat altora a
fost in mod mult prea rational sau abstract.
Mercur retrograd de 4 ori în 2017:
19 decembrie 2016 - 8 ianuarie 2017 -în Capricornpina in 4 ianuarie la ora 14:18
cind se reintoarce in Săgetător si i ia mersul direct la 28:52 grade.
9 aprilie - 3 mai 2017 în Taur și Berbec
13 august - 5 septembrie 2017 în Fecioară și Leu
3 - 23 decembrie 2017 (în Săgetător)
Venus retrograd odata la 18 luni de zile iar acuma este retrograd în 2017:
Venus insemna dragost,frumusete,armonie.Daca este retrograda,inseamna ca persoana intr-o alta viata nu a daruit suficienta iubire sau, in functie de
aspecte,nu a fost iubit,a fost gelos posesiv.Acum ii lipseste elementul sufletesc si il cauta,are nevoie de certitudini pentru a accepta ca este iubit.
Perioadele de retrogradare pentru VENUS in 2017:
4 martie - 15 aprilie 2017în Berbec și Pești
Marte nu retrogradeaza in 2017 el retrogradeaza la circa doi ani.
Marte reprezinta dinamismul, actiunea.Atunci cind este retrograd, inseamna ca persoana respectiva si-a canalizat prost energiile,a agresat sau a fost
agresata fizic in alta viata, acum poate fi misogin,impulsive,intolerant,acestea trebuiesc eliminate,deoarece poate ajunge pina la fanatism.
Jupiter retrograd în 2017:
Jupiter fiind planeta marelui benefic,a norocului,inseamna bunavointa si dreptate. Daca Jupiter este retrograd, inseamna ca individul respectiv ori nu a
stiut sa foloseasca ceva ori a facut exces. Poate a fost bogat si nu a stiut sa-si foloseasca bogatia in scopuri nobile.Sau, ca alt exemplu,poate ca a primit
darul vindecarii si nu l-a folosit pentru binele semenilor sau a abuzat de acest dar pentru a-si realiza propriile interese.
Jupiter retrogradeaza pe intervalul 5 februarie - 9 iunie 2017 în Balanță
Saturn retrograd 2017
Saturn este Karma,cel care da probele,stagnarea,obstructia,blocajul.Cand este retrograd intr-o tema,da o situatie dificila dar clara: poate de multe incarnari
incoace acea entitate dovedeste multa incapatanare de a nu invata o anumita lectie.Si astfel acea lectie ii va tot reveni pana cand va fi invatata,pana cand
examenul va fi trecut cu bine.Lectia se poate cunoaste din pozitiile planetei Saturn in harta natala,si ce aspecte face ea cu alte planete.Dar daca Saturn
retrograd este bine aspectat,atunci este vorba de incarnarea unei entitati aflata intr-o misiune mai speciala.
Saturn retrogradeaza in 2017 pe intervalul 5 aprilie - 24 august 2017 în Săgetător,ca apoi din 20 Decembrie va intra la el acasa in zodia Capricorn.
Uranus retrograd 2017
Uranus revolutionarul,reprezinta progresul,socul,paranormalul,nonconformismul.Uranus retrograd ne da puterea de a transcede lucrurile,da ocazia de a ne
trezi puterile latente,de a fi un revolutionar in special in domeniul spiritual,si in casa zodiacala unde se afla in tema coroborata cu cel din transit,dind
aptitudini ce revin din alta viata pentru a fi dezvoltate mai departe.
Uranus va retrograde pe intervalul 2 august 2017 - 2 ianuarie 2018 înzodia Berbec
Neptun retrograd in 2017
Neptun este planeta Dragostei Universale,a iubirii supreme de dumnezeu.Cind retrogradeaza,avem de a face cu un om genial cu mare putere de
intelegere a lucrurilor dar si cu tendinte de evadare din planul fizic.Dintr-un singur gest el poate sa cunoasca cauza lucrului respectiv.Uranus si Neptun
daca sunt impreuna retrograde,entitatea respectiva are toate sansele sa-si trezeasca fortele latente,sa fie un pionier in cercetarea spirituala si tot ce
inseamna mister si fenomene paranormale,esoterism.
Neptun va retrograde pe intervalul 5 iunie - 21 noiembrie 2017 în Pești
Pluton retrograd 2017
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Pluton retrograd poate oferi crize cu schimbari de conceptii,schimbari in modul de a trai,dar si ofera puterea necesara de a le trece cu bine.oferind mari
schimbari in mentalitatea oamenilor,degenerari pe plan sexual,aparitia modei hippy,care asteptau aparitia unei noi epoci dar fara nici o baza spirituala,
manifestau magia prin muzica,vestimentatie,etc dar si ce este ascuns ,tenebros.
Perioada de retrogradare a lui Plutin are loc în Capricorn. pe intervalul 19 aprilie - 28 septembrie 2017.
ECHINOCTII SI SOLSTITII 2017
Echinoctiul de primavara - 20 Martie 12:28 cind ziua este egala cu noaptea
Solstitiul de vara - 21 Iunie 07:24 cind se deschid cerurile VARA –rugaciuni in cele 12 nopti magice sfinte
Echinoctiul de toamna - 22 Septembrie 23:02 cind noaptea este egala cu ziua
Solstitiul de iarna - 21 Decembrie 18:28 cind se deschid cerurile IARNA –rugaciuni in cele 12 nopti magice sfinte
TRECEREA LA ORA DE VARA IN 2017
Trecerea la ora de vara in Romania care cere o atentie marita atunci cind se intocmeste Harta unei personae.Trecerea la ora de vara se face în ultima
Sămbătă spre Duminică din luna Martie in acest an 2017 .Trecerea la ora de vară va avea loc noaptea de Simbata 25 spre Duminica 26 martie cind
ceasurile vor fi date înainte cu o oră,iar ziua de Duminica va avea 23 de ore,ca apoi in ultima Duminica din Octombrie sa se revina inapoi la ora de
IARNA.Aceasta diferenta orara sa facut pentru ca societatea să beneficieze de o oră în plus de lumină naturală şi astfel să se economisească curentul
electric în case şi în mediul industrial.
ECLIPSELE DE SOARE SI DE LUNA IN 2017
Eclipsa de Luna prin penumbra in 10.02.2017 in Fecioara
Eclipsa inelara de Soare 26.02.2017in Pesti
Eclipsa partiala de Luna in 07.08.2017 in Varsator
Eclipsa totala de soare va avea loc la 21 august 2017 in Leu .
Este cea de-a XI-a eclipsă totală de Soare din secolul al XXI-lea, dar a XIII-a trecere a umbrei Lunii peste Pământ, în acest secol.
Va fi prima eclipsă totală de Soare care va trece peste Statele Unite ale Americii în secolul al XXI-lea.
HOROSCOP CHINEZESC 2017

Anul chinezesc al Cocoşului de Foc începe pe 28 ianuarie 2017 şi se încheie pe data de 15 februarie 2018
Anul 2017, anul de Cocos este un semn al rasaritului, trezirii la viata si triumfului, acesta promite sa fie un an al marilor reusite,daca va exista
munca si rabdare.Pentru cocos in mod traditional anul care coincide cu semnul nativului este considerat un an cam dificil. In general 2017 va fi
un an mai bun,pentru Cocosi,Bivol,Sarpe,Mistret si OaieTrebuie sa fie atenti mai ales cei nascuti in an de Iepure,Sobolan,Cal,si neutru cei
nascuti in an de Maimuta.
ANUL COCOSULUI DE FOC cei nascuti in an la sfirsit cu nr 7 Yin(2017) reprezinta Focul semineului din camin,si
ECHIVALENTUL ZODIEI FECIOAREI Corespondentele specifice acestui an 2017: Culoarea specifica: rosu,auriu, maro,
galben,purpuriu. Anotimpul specific: VARA. Directia specifica:SUD.Gustul specific: AMAR. Organul sensibil: INIMA,LIMBA.Sistemul
sensibil:CIRCULATOR. Sentimentul specific: FERICIREA.Vremea specifica: ARSITA.Firea specifica: POLITETEA.Trasaturi
principale:energie,dinamism,forta,entuziasm

- Apa ;
- Fier ;
- Foc;
- Lemn;
-Pamant
IN ZODIACUL CHINEZESC sint cele 5 Elemente (Lemn,Foc,Pamint,Metal,Apa),acestea fiind dominate de Planetele
Jupiter,Marte,Saturn,Venus,Mercur
ANUL CHINEZESC 2017
-anii terminati in 0 sau 1 sunt Ani de Metal;
- anii terminati in 2 sau 3 sunt Ani de Apa;
- anii terminati in 4 sau 5 sunt Ani de Lemn;
- anii terminati in 6 sau 7 sunt Ani de Foc(2017);
- anii terminati in 8 sau 9 sunt ani de Pamant
Legea afinitatii grupeaza in triunghiuri de afinitate cele 12 animalele din zodiacul chinezesc,care sunt compatibile unele cu altele.In 2017 intra in joc
triunghiul de afinitate format din semnele:COCOS-BIVOL-SARPE,este un triunghi caracterizat prin stabilitate,simt
practic,conservatorism,rezistenta,acumulare lenta de energie.Sunt harnici,discreti,modesti,caritabili,punctuali,filozofi,au standarde morale inalte,sunt lideri
naturali.Pot fi extrem de critici si jignitori cind sint provocati dar,pot avea uneori si vederi inguste.
FAVORITII ANULUI IN ANUL COCOSULUI DE FOC ROSU 2017
Dupa cum spuneam acestia sint cei din triunghiul afinitatilor COCOS-BIVOL-SARPE,dar si cei nascuti in Luna Septembrie echivalentul Cocosului,sau care
s-au nascut la orele guvernate de Cocoselement Fix de Foc
Cel mai bun moment al zilei Cocosului este intre orele (17.00 – 18.59) mai ales pentru cei nascuti in Cocos,Luna de cocos,ora de cocos..
Terminatia anilor confera elementul specific metal,apa,lemn,foc,pamint,al anului respectiv:
In anului Cocosului trebuie sa fim siguri pe noi in orice nou inceput,sa ne bazam pe noi insine si astfel ne vom caldi un viitor mai bun
Sobolan:grijuliu,creativ,strângător,pasional, econom, sceptic are un an dificil de cuadratura in 2017,nascuti in anii (1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008,2020) an de distracţie si bucurii au anumite success,dar relaţii bune în familie.Totusi se cere atentie la sanatate trebuind sa evite
stresul,incordarea,care pot duce la probleme cu sefii,colegii la serviciu .
Bivol :răbdător,perseverent,receptiv,tenace,încăpătinat,metodic are un an bun de trigon in 2017,nascuti in anii:1937,1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009,2021.Are un an bun,în care eforturile îi vor fi răsplătite.Este un moment bun pentru bani,economii,stabilitate pe plan financiar.
Tigru:bine voitor, temperament aprig, mândru, uneori agresiv,are un an neutru spre bun in 2017,nascuti in anii: 1938,1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010,2022) se bucură de un an bunicel,dar poate primi vesti interesante,dar are susţinerea pentru depasirea unor dificultăţi.
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Iepure:gentil,prietenos,inteligent,iritabil,imprevizibil, uneori secretos are un an greu de opozitie in 2017,nascuti in anii:1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1998, 2011,2023) este bine sa evite anumite probleme,eventual de unele certuri cu apropiaţii,dar s sa fie atent la orice initiative care le ia in
asocieri si afaceri cu cu altii.
Dragon:mândru,agresiv,puternic,fară compromis,uneori arogant,cu prejudecăti are un an neutru spre bun in 2017,nascuti in anii:1940,1952,
1964,1976,1988,1999,2012,2024)Va avea destule succese,reusite si impliniri daca va face toate cu multa intelepciune si rabdare,cerind atentie treaza.
Sarpe:intuitiv,egoist,gelos,materialist,uneori razbunator,are un an bun de trigon in 2017, nascuti in anii:
1941,1953,1965,1977,1989,2000,2013,2025,bine pe plan financiar ,economii,dar si reusite in relaţii familiale si conjugală.
Cal:sociabil,spirit înalt,comunicativ si vorbaret,uneori se înfurie usor are un an de cuadratura dificil in 2017,nascuti in anii:1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2001, 2014,2026,are un destul de greu de munca sustinuta cu destule eforturi,dar depasind anumite probleme si dificultatil,pina la urma.
Oaia,capra:gratios,ascultător,timid,fidel,sensibil,uneori,pesimist are un an bun de sexil in 2017, nascuti in anii1943, 1955, 1967, 1979, 1991,
2003, 2015,2027,an bun profesional,dar cu anumite probleme personale,si cu altii care trebuiesc depasite prin ambitie,optimism si siguranta de sine.
Maimuta:ingenios, cu resurse, curios,susceptibil,impulsiv, uneori cu mintea împrăstiată are un an neutru in 2017,1944, 1956,1968,1980,
1992, 2004, 2016.Au promisiuni de la Anul Cocoşului de Foc,dar nu va obţine rezultate decât dacă va şti să conceapă cele mai bune planuri şi să îşi pună
în valoare ideile aşa cum trebuie,trebuind sa ia initiative din cele mai bune care sa duca la reusite bune.
Cocos;gaina:vizionar, versatil, destept, egoist,concentrare slabă,uneori vulgar,nascuti in anii:1945, 1957, 1969, 1981,1993, 2005 anul acesta
este cel al lor odata la 12 ani,avind si parte de succes în afaceri,de dragoste,sănătate dar totusi in an norocos poate avea si probleme daca nu sint atenti..
Ciine: onest,loial,respectuos,încăpătinat,hotărât,uneori exigent are un an neutru in 2017,nascuti in anii:1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006,
poate avea un an cu oarecare probleme daca nu vor fi atenti,care ii pot irita si duce catre anumite neintelegeri,certuri,boli daca vor actiona gresit..
Mistret:serios, uneori naiv,drept,vesel, nepăsător, nerăbdător si inflexibil are un an bun de sextil in 2017,nascuti in anii:1947,1959,1971,
1983,1995,2007,2019,2031 poate avea anumite reusite bune in cariera,dar totusi e bine sa fie atenti in asocieri ,sa nu fie nepasatori in ceea ce au de facut
in acest an 2017 ,trebuind sa fie atenti la orice si mai ales in investitii si alte problemne cond traverseaza lunile dificile chinezesti din an .
TRIUNGHIUL AFINITATILOR orelor trebuiesc adaptate la ora de vara si iarna :
ASCENDENTUL CHINEZESC ora Bou -1:00-3:00 - Sarpe-9:00:11:00 - Cocos 17:00-19:00.numit si "TRIUNGHIUL PERSEVERENTILOR"
ASCENDENTUL CHINEZESC ora Boul 1:00-3:00 - are cele mai serioase conflicte cu Oaia fiind complet opusi atentie! la ora -13:00 -15:00
ASCENDENTUL CHINEZESC ora Sarpele -9:00:11:00 are cele mai serioase conflicte cu Mistretul fiind complet opusi atentie! la ora; -21:00-23:00
ASCENDENTUL CHINEZESC ora Cocosul17:00-19:00 are cele mai serioase conflicte cu Iepurele,fiind complet opusi. atentie! la ora 5:00-7:00
AVEM PRIETENII SECRETI IN ZODIACUL CHINEZESC
Prietenii secreti si aliatii zodiacali in Horoscopul Chinezesc.
Atunci cand suntem in impas, atunci cand avem greutati , tunci cand avem nevoie de prieteni si incurajare.Pentru a va activa norocul de prieteni
luati cu voi sau purtati amulete ale prietenilor secreti sau aliatii zodiacali.
PRIETENI SECRETI
Pentru cei nascuti in an de Cal -Oaie
Pentru cei nascuti in an de Sarpe- Maimuta
Pentru cei nascuti in an de Dragon -Cocos
Pentru cei nascuti in an de Iepure -Caine
Pentru cei nascuti in an de Tigru -Porc
Pentru cei nascuti in an de Bou -Sobolan
ALIATI ZODIACALI
Pentru cei nascuti in an de Oaia-Iepure -Porc
Pentru cei nascuti in an de Cal -Tigru -Caine
Pentru cei nascuti in an de Sarpe –Bou- Cocos
Pentru cei nascuti in an de Dragon-Sobolan –Maimuta
Similar in 2017 sint ajutati de prietenii amici din lunile care guverneaza orele celor din COCOS,SARPE,BIVOL DAR SI ELEMENTELE ANULUI DE
FOC cere atentie pentru cei de Lemn care Foc arde lemnul si topeste metalul.
ANUL 2017=(2+0+1+7=10)=1 avem Anul 2017 NUMEROLOGIC 1
FIIND UN AN SPECIAL NR 1 IN 2017 ESTE FOARTE IMPORTANT DE PORNIT AFACERI FIRME
In fiecare an Numerologia ne ajută să descoperim semnificațiile unor evenimente din viața noastră și să analizăm mult mai bine consecințele
acestora,din TRECUT,PREZENT,VIITOR.Adunate si reduse la un singur număr, conform calculelor numerologice, anul 2017 este reprezentat prin
1, un simbol puternic și totodată numărul Divin . Este numărul începutului,al unității și al forței care provoaca să pornim pe drumuri noi, să
descoperim lucruri pe care nu le-am mai făcut niciodată și să privim lumea din jurul nostru dintr-o nouă perspectivă a vietii.Fiecare dintre noi va
primi o provocare,dar mai ales acele persoane care s-au născut de asemenea într-un an guvernat de numărul1.In anul puternic nr 1 este bine sa
se porneaza afaceri,Firme si orice altceva care se dezvolta pe termen lung
1.La horoscopul infiintarii firmei se va tine cont de:tara,loc,an,luna,data,ora,nume-denumirea Firmei,trebuind cautat momentul bun al anului,a lunii,zilei si
orei cele mai favorabile.
2.Se va calcula profilul astrologic al persoanelor cu functii de raspundere menegeriale a firmei respective.Se va tine cont de Horoscopul Natal,dar si
Karmic al greselilor persoanelor din conducerea firmei respective,care pot duce la unele pierderi,inselari,furturi,esecuri,falimente.
3.Se poate intocmi Horoscop previzional a perioadelor bune de afaceri pe un an de zile numita(Revolutie Solara)Personala a Firmei respective,stiind
precis pe ce sa se axeze conducerea Firmei in anul respectiv.
4.Analiza include Perioadele de afaceri favorabile si nefavorabile din an,fiind servicii de succes periodice incluse in calendarul Firmei.Un lucru foarte
important ar trebuii stiut ca pe linga perioadele bune indicate,Firmele trebuie,sa-si desfasoare activitatea in spatii pure din punct de vedere
energetic.Acestea pot fi observate cind spatiile unei firme contin energii slabe,atunci cind oamenii nu comunica corect,sint stresati,mereu obositi,avind un
randament slabit.Rezultatele se vad in cifrele de afaceri si bilanturile financiare slabe,cind in beneficiile Firmei,apar tot felul de intirzieri si blocaje.Aceste
spatii necesita curatarea lor energetica,care prin purificare energiile devin inalte,la locul de munca,in scurt timp se poate simti si vedea o atmosfera mai
calma,destinsa.Astfel are loc reusite bune,cu
ridicarea parametrilor financiari,care duce la imbunatatirea cifrelor de afaceri,si a analizei randamentului personalului firmei,din punct de vedere
Astrologic,Numerologic,dar si a Bioritmului.Acest program CU CALCULUL BIORITM,il gasiti afisat jos in dreapta pe pagina Firmei:www.astreopal.ro,arata randamentul personalului,in perioadele lor bune inalte.
Nativii celor 12 zodii sunt sfatuiti sa apeleze la ratiune si diplomatie pentru a traversa perioade mai putin placute cind apar aspecte planetare
provocatoare in 2016.Norocosii zodiacului vor fi aceia care au parte de consilieri bune de la Astrologi profesionisti,si vor stii cind sa profite de
orice oportunitate intalnita in cale,dind dovada de tenacitate si rabdare,atunci cand apar provocari,cind uneori cursul vietii nu o ia tocmai pe
calea dorita de noi.Cu toate acestea,chiar daca astrele recomanda un stil de viata,cat se poate de cumpatat si echilibrat in 2016,uneori pregatesc in
acelasi timp si multe surprize placute sau neplacute,atit in sectorul financiar,afaceri ,si cel al iubirii,cit si in relatiile sociale.Bineinteles ca in orice horoscop
anual,la fel ca si in horoscopul 2016 am punctat situatiile pozitive,dar si cele care dau provocari Karmice.Nu uitati ca Destinul este în mâna Dvs! Ceea
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gândiţi,spuneti şi faceţi,,ACEEA VETI DEVENI’’!. Opţiunile bune sau mai putin bune făcute de Dvs,va vor contura la un moment dat Destinul.Ar fi
bine sa stim ca nimic nu este dat odată pentru totdeauna.Stim ca noi,oamenii,ca parte a Universului,suntem în continuă evoluţie,dezvoltare ciclică pe
spirala Evolutiei ascendentă,ea fiind menită să ne reapropie de Creatorul nostru Dumnezeu.Este important sa stim ca in functie de greselile noastre
karmice,Destinul intotdeauna ne obliga la abandonarea vointei noastre individuale palide si slabe,in fata vointei lui Dumnezeu.Toate acestea ne
invata ca intotdeauna este bine sa facem prima data ce trebuie,si apoi,ceea ce ne place! Trebuind,sa fim foarte Constienti in vietile noastre ,trebuin sa
folosim intotdeauna pozitiv,minuirea gindului si cuvintului si asta ajuta la o schimbare in constiinta,un nou mod de perceptie a realitatii,in care puteti
să găsiti un nou sens al vieţii Dvs.Odata ce veti trece totul prin sinele Dvs.,superior numit ,,INTUITIE’’veti putea pastra o mai buna armonie intre
minte-trup-suflet,gând-cuvânt si faptă,astfel puteti deveni adevărate Fiinte de Lumină,care-I manifestă pe Tatăl,Fiul si Sfântul Duh

NUMEROLOGIE
Anii se repeat mereu in Cicluri de 9 Ani,anul 2017 este anul Liderilor nr 1.
2017 = anul Numarul 1;
2018 = anul Numarul 2;
2019 = anul Numarul 3;
2020 = anul Numarul 4;
2021 = anul Numarul 5;
2022 = anul Numarul 6;
2023 = anul Numarul 7;
2024 = anul Numarul 8;
2025 = anul Numarul 9, sfarsitul ciclului ,se reia din nou incepind cu numarul 1…………..la 9 pina la infinit …...
ANUL NUMEROLOGIC 2017 ARE VIBRATIA NR 1 ACESTA FIIND UN AN NOU MARCAT DE NOI INCEPUTURI

2017 are vibratia numarul 1.
SOARELE NUMARUL
esoteric reprezinta (Puterile)- Spirite ale Formei.
Prin adunarea cifrelor ce compun Anul 2017=2+0+1+7=10=1 care inseamna o noua renastere,reincepere,care da independenta,unicul,cap,lider,sef,a iesi
in prim plan mai mult decit in alti ani,cu curaj bine determinat si a face ceva special pe un teren nou,in orice domeniu de viata este posibil cind deciziile pe
care le luam ne dau incredere ca le putem duce la bun sfirsit si doar atunci cind ne folosim de sansa noastra putem duce la indeplinire cu bun sfirsit a ceea
ce ne dorim.
Odata cu startul noului an 2017ne cere sa incepem ceva nou cu tot curajul,legat de o dorinta pentru unii revolutionara, pe care ne-am fixat-o ca tinta pe
termen lung.Venim in acest an 2017 cu idei noi, cu noi, proiecte cu sanse si relatii,cunostinte noi care isi dau interesul sa ne ajute.O preocupare
personala,care iti place, aduce impliniri bucurii.prosperitate,bineinteles a celor care sint in stare sa faca lucruri marete,sa duca lucrurile catre suces in
functie de posibilitati si dupa cazul fiecaruia.E un an stralucitor, in care vine marea eliberare. Dupa ce anul trecut am daramat o multime de planuri
subrede, in care nu mai credeam, care nu mai aduceau nimic nou, acum vine marea renastere,cu sansa de a atinge sentimentul de satisfactie deplina.
Vestile care vin ne dau speranta. Deciziile pe care le luam ne dau incredere. Solutiile pe care le gasim ne ajuta sa trecem mai departe. Finalurile care se
ivesc ne elibereaza de frica, stres si nemultumire si ne propulseaa inainte. E anul in care ridicam ochii in sus, dupa ce anul trecut ne uitam doar in jos sau
la ce e in fata noastra, doar la molozul vietii noastre, incercand sa ne strecuram printre mormanele de lucruri daramate sau demolate. Anul trecut am dat
jos tot ce nu ne mai trebuia, tot ce nu mai tinea, tot ce nu rezista, iar acum, pe un teren complet gol, ca dupa o demolare, suntem pregatiti sa ridicam ceva
nou, solid, pozitiv, benefic noua. E vremea inaltarii, a remasterii, a ascensiunii, NUMARUL 1 ESTE REPREZENTAT DE SOARE a unui univers de unitate
perfecta a sistemului Solar dat de simbolul intregului.Domnul este unul,unicul Tata desi are trei forme de manifestare,Tatal,Fiul si sfintul Duh.,si sufletul
este unul Numarul 1 apare in Biblie de 1292 de ori,si primul numar este 1,reprezentind si lumea si intreaga creatie Unu exista prin el insusi, iluminat de
catre sinele lui, scufundat in sine..SOARELE reprezentat de numarul 1,planeta vietii,a vitalitatii,a creatiei,fertilitatii si a iubirii,insemnind unicitatea ca
individ.In plan fizic,din punct de vedere a astrologiei medicale el guverneaza;inima,aorta,ochii,spatele si maduva.Reprezinta pe arborele Genealogic
strabunii de parte masculina,strabunicul,bunicul,imaginea tatalui si influenta barbatului,sotul la casatorie,iar cind este consultata o tema feminina el
guverneaza copiii.Influenteaza speculatiile la bursa,si castigurile.Din punct de vedere predictiv,Soarele numarul 1 reprezinta toate atributele binelui
ca;elevatia,gloria, ascensiunea,celebritatea.Imprima vointa,constinciozitate si un deosebit potential creativ.Reprezinta Eu-l personal,personalitatea,dorinta
de putere,unicitatea.Se refera si la identitatea noastra a fiecaruia,ambitia,hotararea,dorinta de actiune,generozitatea,iubirea daruita cu toata fiinta,fara a
astepta nimic in schimb.Da inclinatie catre creativitate in arte,stiinta,cu un spirit deschis,sincer,cu mare entuziasm in orice imprejurari.Se cere atentie insa
la mari ambitii exagerate,care poate aluneca catre inganfare,nestapanire care poate duce pina la cruzime,violenta.
Un an cu vibratia 1 este important si poate aduce diverse evenimente speciale acelor carora adunate, toate cifrele din data completa de nastere,si reduse
la o singura cifra,da numarul 1+0=1,1+9=10=1,2+8=10=1, mai ales fiind nascuti in prima zodie din an Berbec 1,sau a 10 a Capricorn,dar si a 11 a
Varsator(numar maestru de 2 ori cite 1),cu numarul anului format din 4 cifre a unui an,cele de inceput cu cifrele 19 (1911,1928,etc) si a oricarui an de
viata,sau cu cifrele 17 la sfirsitul oricarui an intre 1917,-2017 - celor care - conform numerologiei - au numarul 1 ca numar de destin numit drumul vietii
(adunate, toate cifrele din data completa de nastere(numit si nr de expresie) care simple sau toate reduse dau numarul 1), An personal sau data de
nastere nr 1,10,19,28 ,Numar de casa,1,10,19,28,,37,46,55,64,73,82,91,1,10,100,etc.Numar de masina,numar de bulletin,numarul unui margean,sau
bratari,inel talisman etc,lucruri incepute in zile ,date,ora cu vibratia 1: pe 1 a lunii ianuarie,10,19,28,sau Octombrie 1,10,11,19,28 ,la ora1,10,19,28 a zilei, in
zile cu vibratia 1 (pe 1, 10, 19, 28)a oricarei luni la orele respective,(1,10,19),(10:10:10) ,(1:1:1),(11:11:11)(19:19:19),si care, reduse,au vibratia1:de
exemplu 8,01.2017, 1.08.2017, 7.02.2017,2.07.2017, 3.06.2017, 6.03.2017, 4.05.2017, 5.04.2017, 3.06.2017, 6.03.2017, etc
Va puteti inconjura de numere,cifre,simboluri care valorifica orice alt sir de numere care,adunate intre ele, poate fi redusa la cifra, Soarelui a numarului 1.
In an numarul 1 este bine sa purtati aur galben,sa aveti in casa 1 sau 3 floare a soarelui,sa va faceti talisman cu 10,100,1000 seminte de floarea Soarelui
mai ales cei nascuti in data de 1.Floarea Soarelui si musetelul sint florile zeului solar,Soare,sint plantele care aduc noroc prin calitatea susţinută de
efectele benefice ale Florii soarelui,în rotirea ei neobosită urmăreşte evoluţia astrului zilei,aminteşte de înţeleptul aflat într-o permanentă comuniune cu
Dumnezeu.Floarea soarelui si Musetelul,cu ajutorul unor uleiuri,esente,ceaiuri ajutind benefic într-o serie de afecţiuni datorate dereglării influxului solar în
fiinţa umană:febră,vedere slabă,inflamaţii,dureri de cap,boli circulatorii,iritabilitate excesivă Deoarece reprezintă forţa vieţii, Soarele are puterea de a
regenera fizicul şi psihicul, distrugând răul şi readucând sănătatea. De aceea, întrucât modulează influenţa solară asupra corpului uman, muşeţelul este pe
drept cuvânt supranumit „Leacul universal”.Deoarece reprezintă forţa vieţii, Soarele are puterea de a regenera fizicul şi psihicul, distrugând răul şi
readucând sănătatea.Floarea-soarelui, în rotirea ei neobosită ce urmăreşte evoluţia astrului zilei, aminteşte de înţeleptul aflat într-o permanentă comuniune
cu Dumnezeu.Sint foarte importante MEDITATIILE LA RASARITUL SOARELUI mai ales in datele de 1,10,19,28 Duminica
SF.AP. PETRU
Sf.Ap. Petru considerat a fi primul Papa din istoria crestinatatii,purtand cheile raiului,numele sau complet este Simeon Petrul.Este fratele
Sfantului Apostol Andrei,,INTIUL CHEMAT’’.Numit de Isus—Cephas,numele sau fiind tradus in latina ca,,PETRA ”si
inseamna,,PIATRA’’.Simbolic, a devenit piatra de temelie pe care s-a ridicat credinta crestina.Impulsiv si energic,simbolizeaza arhietipul
INITIATORULUI,cel care incepe.
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Patratul Magic Yantra Soarelui,planeta,simbolul ARHANGHELUL MIHAEL,SOARELE STRALUCIREA TATALUI CERESC

YANTRA este o grila de 6x6 numere (suma oricarei din cele 3 linii este 111, iar suma tuturor numerelor este 666)din orice directie veti aduna
numerele din patratul magic al Soarelui,reduse la o singura cifra,ele dau cifra =6 ,numarul sacru al acestui patrat magic este 15
NR 1.10,19,28-Soare Perioade bune in fiecare An dar in special in anul nr 1 sint
,pe intervalele :21 martie -22 aprilie,21 iulie-22 August
bine cind traverseaza Leul si Berbecul,Soarele înseamna Divinitatea,Barbatul,partea masculina,temelia tuturor cifrelor.ajuta la
vitalitate,cresterea ambitiei,CIND ESTE Egoul echilibrat asigura reusita în actiuni,afaceri,glorie si prosperitate.
Yantra Soarelui
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PERIOADE BUNE 21 Martie-21 Aprilie,10 Iulie-20 August. Bine ptr noi proiecte,investitii,promisiuni,contracte,inceputul unor noi actiuni.
PERIOADE SLABE Oct,Noi,Dec,cind nativii simt lipsa interes in munca,scadere tonusului fizic,revenirea unor boli,stres,pierderi financiare,griji in
plus,proasta reputatie,atunci nu-i bine sa inceapa nou serviciu,s-au noi aventuri,nici sa aibe relatii excesive cu semnul opus.Noroc barbatii poate sa poarte
diamante sau Rubin,femeile Spinel rosu dar si perle (ptr cei nascute in 28,cumparat Duminica s-au Luni,5 karate in inel,pe inelarul miinii stingi.acestea
ajuta datorita celor care au zero in data de nastere,s-au destin.Rugaciunile si donatiile de bani pentru sfinti la biserica le aduc noroc.Meditatie rugaciuni
cu totul speciale in anul 2017 la rasaritul Soarelui,cel putin 20 minute,da vindecari miraculoase mai ales in perioadele bune.
Numărul 1 Persoanele cu cifra 1 sunt lideri innascuti dindu-le forta, individualitate,creativitate.Suntpersoane active,agresive si ambitioase,intotdeauna tind
sa ocupe primele pozitii,pot fi total necrutatoare si sunt in stare sa sacrifice totul pentru cariera,inclusiv relatiile cu cei din jur.Este cifra invingatorilor,in
anumite cazuri si a tiranilor. Vibratia 1indica noi inceputuri, sanse, independenta, idei noi, schimbari favorabile, multa energie.Cea mai buna zi este
Duminica si datele de 1,10,19,28.Te ajută: să fii puternică, hotărâtă, independentă, să preiei conducerea în situaţiile limită şi să te descurci singu(ă). Merită
să te răzvrăteşti şi să răstorni ordinea lucrurilor,daca doresti sa initiezi ceva nou important ca sa obţii rezultate de nota 10.
Te avertizează: să nu fii egoistă şi încăpăţânată, să ţii cont de disciplină şi de reguli. Vor fi momente în care vei plăti scump, dacă vei nesocoti rugăminţile
celor care te iubescDate bune: Zilele de 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 si 31 ale oricarei luni sunt bune, iar cele din 1, 19 si 28 sunt deosebit de favorabile. Orice
actiune inceputa in aceste zile va fi indeplinita cu usurinta. Daca ele conincid cu perioade puternice, sunt deosebit de norocoase.
POSTUL trupului este hrana sufletului,este infrinarea pentru o vreme de la tot ceea ce ingreuneaza sufletul si trupul,instincte,pofte,psiuni.Duminica
mincare de post fara sare,piine de naut,lapte indulcit cu curmale parfumat cu nucsoara,si anason o data pe zi inaintea apusului.Ptr purificarea singelui
post cu apa si lamiie 3 zile vara si toamna cind bila e sensibil agravata.De la Luna Plina in descrestere 14 zile si mai ales ultimele 3 zile se poate face
detoxifiere maxima.
Stiinta spune ca cei nascuti in data de 1 sau au destin nr 1 ar trebuii sa se fereasca sa se casatoreasca cu pers care are destin zi luna an adunat cifra
Karmica 8 ori sa se casat in zi de 8 –sau Simbata care este guvernata de karma Saturn,,mai bine Duminica in Ziua Soarelui,guvernata de Soare cind au
loc slujbele bisericii pe vibratie inalta.Anii buni de viata1,10,19,28,37,46,55,64,73,82,91,100-Cei din 28 e bine sa puna bani deoparte prevenind cu mare
atentie pierderile atit in afaceri cit si in litigii in functie de caz..
………………………………………………………..
FAZELE LUNII NOI SI LUNII PLINE IN 2017 LA ORA ROMANIEI VARA SI IARNA
DECEMBRIE 2016 Luna Noua
a avut loc in 29 Decmbrie 2016 in Capricorn
IANUARIE 2017
Luna Noua
a avut loc in 29 Decembrie in zodia Capricorn 2016
Luna Plina
22:27 grade Rac in 12 ianuarie 2017- ora 13:34- meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
08:15 grade Varsator-in 28 ianuarie 2017- incepind de la ora 02.07 innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
FEBRUARIE
Luna Plina
22:28 grade Leu- in 11 februarie 2017- ora 02:33-meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
06:12 grade Pesti in 26 februarie 2017- incepind de la ora 16:59 innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
MARTIE
Luna Plina
22:13 grade Fecioara in 12 martie 2017 la ora 16:54.meditatii rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
07:37 grade Berbec in 28 martie 2017 incepind de la ora 15:59 - innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
APRILIE
Lună Plină
21:33grade Balanta- in 11 aprilie 2017 - la ora 09:08 meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
06:27grade Taur in 26 aprilie 2017 incepind de la ora 15:16- innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
MAI
Luna Plina
20:24 grade Scorpion in 10 mai 2017 - la ora 00:43 meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
04:47 grade Gemeni in 25 mai 2017 incepind de la ora 22:45 - innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
IUNIE
Lună Plină
18:53 grade Sagetator in 09 iunie 2017 - la ora16:10,meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
02;47 grade Rac 24 in iunie 2017 incepind de la ora 05:31 - innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
IULIE
Lună Plină.
17:09 grade Capricorn in 09 iulie 2017 - la ora 07:07 meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
00:44 grade Leu in 23 iulie 2017- incepind de la ora 12:46 innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
AUGUST
Lună Plină
15:25 grade Varsator in 07 august 2017 - la ora 21:11meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
28:53 grade Leu in 21 august 2017 incepind de la ora 21:30 - innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
SEPTEMBRIE
Lună Plină
13:53 grade Pesti in 06 septembrie 2017- la ora 10:03 meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
27:27 grade Fecioara in 20 septembrie 2017 incepind de la ora 08:30- innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.

8
OCTOMBRIE
Lună Plină
12:43 grade Berbec in 05 octombrie 2017- la ora 21:40 meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
26:35 grade Balanta in 19 octombrie 2017 incepind de la ora 22:12- innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
NOIEMBRIE
Lună Plină 11:59 grade Taur in 04 noiembrie 2017 a ora 07:23 - meditatii,rezultatele,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor.
Luna Noua
26:31 grade Sagetator in 18 noiembrie 2017 incepind de la ora 13:42- innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
DECEMBRIE
Lună Plină
11:40 grade Gemeni in 03 decembrie 2017 la ora 17:47-meditatii,rezultate,succes în atingerea scopurilor,culegerea roadelor
Luna Noua
26:31 grade Sagetator in 18 decembrie 2017 incepind de la ora 08:31- innoire periodica,noi inceputuri,dorinte,rugaciuni,meditatii.
Doamne ajutane.
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