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   CAPITOLUL VI.

   Despre cele douăsprezece Case ale Cerului, unele Nume şi anumiţi Termeni din 
Astrologie

   întreaga Sferă Cerească este împărţită în patru părţi egale de către Meridian şi Orizont, şi din 
nou în patru Cadrane, fiecare Cadran fiind la rândul lui împărţit în trei părţi, conform cu celelalte 
Cercuri trasate prin punctele de Secţiune ale Meridianului si Orizontului; astfel, întregul Cer este 
împărţit în douăsprezece parţi egale, pe care astrologii le numesc Case, începând dinspre est (de 
la ascendent - n.n.).
   Primul Cadran, de la est până la Mijlocul Cerului, sau de la linia primei Case până la linia celei 
de a zecea Case, cuprinzând Casele a douăsprezecea, a unsprezecea şi a zecea, este cadranul 
Oriental, Vernal, Masculin, Sanguin, Infantil.
   Al doilea Cadran, de la Cuspida Mijlocului Cerului până la cuspida celei de a şaptea Case, 
cuprinzând Casele a noua, a opta şi a şaptea şi este cadranul Meridian, Estival, Feminin, Tineresc,
Coleric.
   Al treilea Cadran, de la Cuspida Casei a şaptea până la Cuspida Casei a patra, cuprinzând 
Casele a şasea, a cincea şi a patra, este cadranul Occidental, Autumnal, Masculin, Melancolic, 
Bărbătesc, rece şi uscat.
   Al patrulea Cadran, de la Cuspida Casei a patra până la Cuspida primei Case, cuprinzând Casele
a treia, a doua şi prima, este cadranul Nordic, Feminin, Vârstnic, de natura Iernii, Flegmatic. 
Prima Casă, a zecea, a şaptea şi a patra sunt numite Angulare, a unsprezecea, a doua, a opta şi 
a cincea sunt numite Succesoare, a treia, a douăsprezecea, a noua şi a şasea sunt numite 
Cadenţe: Cele Angulare sunt cele mai puternice, cele Succesoare le urmează cu forţă, iar 
Cadenţele sunt slabe şi puţin eficiente: Casele Succesoare urmează celor Angulare, Cadenţele vin
după Succesoare. Ca forţă şi calitate ele sunt în următoarea ordine:

   1   10   7   4   11   5   9   3   2   8   6   12

   Inţelesul este acesta, că în cazul a două Planete cu demnităţi egale, una pe Ascendent, cealaltă
în Casa a zecea, veţi considera Planeta de pe Ascendent cumva mai puternică pentru acţiunea al 
carei Semnificator este, decât cea din Casa a zecea: faceţi la fel şi cu restul conform ordonării, 
reţinând că Planetele în Unghiuri (angulare - n.n.) îşi arată efectele cu o mai mare forţă.
   Când vorbim despre Stăpânul Ascendentului, despre Semificatorul Solicitantului, sau despre 
ceea ce se întreabă, nu ne referim decât la Planeta în calitate de Stăpân al Semnului care rasare 
(al ascendentului - n.n.), sau la Stăpânul Semnului pentru Casa la care se referă întrebarea; dacă
este despre Casa a şaptea, Stapanul Semnului ce coboară6 pe cuspida este Semnificatorul, si asa
mai departe: dar despre aceasta vorbim la următoarele judecaţi.
   Cosemnificatorul este Planeta în aspect sau conjuncţie cu Planeta în calitate de Semnificator 
principal; aceasta va fi mai mul sau mai puţin semnificativă, şi va ajuta sau nu în realizarea 
lucrului dorit; dar ea are un rol în Judecată şi trebuie luată în considerare: dacă este o Planetă 
prietenoasă, ea denotă binele; daca este una nefavorabilă, dimpotrivă, fie distruge lucrul acela, 
fie il perturbă.
   Almutenul oricărei Case este acea Planetă care are cele mai multe demnităţi în Semnul 
ascendent sau descendent de pe cuspida acelei Case pe care o judecaţi sau de la care porneşte 
judecata.
   Almutenul unei Hărţi este acea Planetă care în demnităţile Esentiale sau Accidentale este cea 
mai puternică din întreaga hartă a Cerului.
   Capul Dragonului uneori îl numim Anabibazon.
   Coada Dragonului Catabibazon.
   Longitudea unei Planete este distanţa numărată în succesiunea Semnelor de la începutul 
Berbecului, până la poziţia Planetei.
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   Nu îl putem numi nici Masculin, nici Feminin, caci este fie una, fie cealaltă, în funcţie de Planeta 
cu care este conjunct; dacă este în d cu o Planetă Masculină, el devine Masculin; dacă este cu o 
planetă Feminina, atunci devine Feminin; dar natura sa este rece si uscată, şi prin urmare 
Melancolică; cu Planetele bune devine bun, cu cele rele devine rău; Dintre Elemente reprezintă 
Apa; dintre umori, pe cele mixte; guverneaza forţa vitală: este autorul agerimii, farselor, 
şiretlicurilor, sperjurului etc.
   Fiind în demnitate, reprezintă omul cu gândirea subtilă şi politică, inteligent şi cugetător; un 
excelent combatant sau Spirit Logic într-o dezbatere, argumentând cu inteligenţă şi prudenţă, 
folosind multă elocvenţă în discursul său, un căutător al tuturor Misterelor şi învăţăturilor, ager şi 
abil, învăţând aproape orice fără Profesor; ambiţios pentru a excela în orice Ştiinţă, un doritor 
înnăscut de călătorii şi de a vedea locuri străine: un om cu idei nenumărate, curios să caute orice
cunoaştere ocultă, capabil prin propriul Geniu de a realiza minuni; dedicat Divinaţiei si cunoaşterii
secrete; dacă devine Negustor, nimeni nu îl depăşeşte în Comerţ sau în inventarea unor noi cai 
de a se îmbogăţi.
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   ...a intrat într-un Ordin religios, sau este angajat de cei care sunt în Ordin, adică Oameni 
Religioşi, sau, în funcţie de posibilitaţile sale, este angajat în vreo călătorie depărtată de căminul 
său anterior.
   Dacă Semnificatorul său se află în Casa a zecea, şi este însotit prin ? sau în aspect de ? sau ? 
cu favorabile, în special cu recepţie, atunci el a obţinut o angajare într-un birou sau în 
Conducerea Ţării în care se află, şi este bine apreciat şi de încredere: dar daca el se alătură 
nefavorabilelor, sau intră în ? sau ? cu ele, sau este afectat în orice alt mod de ele, sau Combust 
în Casa a zecea, atunci să se teamă că Fratele este mort.
   Dacă el este în Casa a unsprezecea, însoţit de Benefice prin orice aspect bun, sau se află în ? 
cu Stăpânul Casei a unsprezecea, el este în siguranţă la casa unui prieten, şi fericit şi încântat; 
dar dacă Planete malefice îl afectează în acea Casă, sau dacă ele arunca razele lor malefice 
asupra lui; atunci el este nemulţumit de starea lui actuală.
   Dacă el se află în Casa a douăsprezecea, însoţit de Benefice cu recepţie, şi dacă acea sau acele 
Benefice nu sunt afectate; atunci el transportă Caii, sau Vitele, sau este Grăjdar, Lacheu, 
îngrijitor de cai, Negustor de Vite, sau cel care duce Vitele la Piaţă, în funcţie de calitatea 
persoanei despre care se întreabă.
   Dacă este nefavorabil în Casa a douăsprezecea, sau în aspect rău cu nefavorabile, sau în aspect
cu Stăpânul Casei a opta, sau Combust; atunci omul este nemulţumit, şi se îndoieşte că îşi va 
mai vedea Ţara vreodată, şi este posibil să moară acolo.
   Dacă este în Casa întâi, Fratele absent este vesel şi fericit, şi foarte bine situat acolo unde este;
şi cei de acolo îl iubesc şi îl respectă foarte mult.
   Dacă se află în Casa a doua, este posibil ca omul să nu se poată întoarce deloc; fie că este 
ţinut prizonier, fie că a făcut asemenea fapte încât nu mai este capabil să se întoarcă; totuşi, 
daca Semnificatorul este Retrograd, va face o schimbare dificilă pentru a scăpa ori de câte ori i se
va ivi ocazia.
   Am fost oarecum plictisitor în această judecată, deoarece este o Cheie pentru toate celelalte: 
Pentru orice întrebare privind Tatal absent, Casa a patra va fi Ascendentul lui, şi tot aşa cu cele 
douasprezece Case în judecata privind Tatăl, aşa cum am făcut cu Fratele, totdeauna considerând
că a doua Casă de la Ascendentul Intrebării semnifică averea celui despre care se întreabă; Casa 
a treia de la ascendent va semnifica Fraţii; Casa a patra, Tatăl: Dacă intrebarea se referă la un 
Copil, sau Fiu sau Fiică absentă, ascendentul lor este Casa a cincea; Casa a şasea este a doua lor
Casa, Casa şaptea este a treia lor Casă etc.
   Dacă cineva întreabă despre un Servitor, Casa a şasea este prima Casă sau Ascendentul; Casa 
a şaptea este a doua sa Casă sau Casa Averii, şi tot aşa în ordinea specificată înainte: şi trebuie 
să înţelegeţi că, deşi fiecare Casă are propria Casă a şasea, a opta, şi a douăsprezecea, totuşi în 
fiecare Casă cercetată, Casa a sasea a Hărţii va semnifica afecţiunea sa, a opta moartea sa, a 
douăsprezecea - recluziunea; trebuie să ştiţi doar cum să alternaţi regulile, ceea ce reprezintă 
Măiestria acestei Arte.

   Despre Zvonuri, Veşti, Inteligenţă sau Temeri, Dacă sunt adevărate sau false, sau 
cum să la considerăm cel mai bine? Dacă ele semnifică ceva bun sau răul?



   Modalitatea de înţelegere a acestei întrebări, şi considerarea ei in Sensul ei cel mai adecvat, 
este diferit interpretată de Antici; căci unii vor considera acest gen de întrebări ca aparţinând 
Casei a cincea; alţii, că ţine de anumiţi Guvernatori ai triplicităţilor, având domeniul în Semnele 
care răsar sau care apun pe cuspidele Caselor a treia sau a cincea. Ceea ce am aflat adevărat din
experienţă (în vremurile noaste triste şi nefericite de război) este aceasta, că dacă am ? pe 
ascendent, în Casa a zecea, a unsprezecea, sau a treia, separată printr-un aspect benefic de 
orice Planetă (fie ea Stăpânul oricărei Case) şi apoi aplicând spre aspect de ?, ? sau ? cu Stăpânul
ascendentului; atunci mesajul sau zvonul este adevărat, dar totdeauna cu tendinţa de a fi spre 
binele Parlamentului, indiferent dacă el este bun sau rău; dar dacă la momentul întocmirii 
Hărţii, ?
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   Despre întoarcerea rapidă sau anevoioasă a celui care face Călătoria

   Priviţi Semnificatorul Călătoriei, dacă acea Planetă este rapida în Mişcare, Occidentală, şi D, şi 
dacă el este în Semne mobile arată că acea Călătorie este scurtă, şi nu îl va ţine mult timp 
departe de casă, sau va fi un drum scurt, totuşi cu probleme si suferinţe; dar dacă el este rapid 
în mişcare (adică Semnificatorul) şi Oriental, călătoria va fi rapidă, scurtă şi fără greutăţi sau 
multe necazuri: când Stăpânul ascendentului aplică spre Stăpânul Casei Călătoriilor, sau când 
Stăpânul Călătoriilor aplică spre Stapanul ascendentului, sau vreo Planetă transferă lumina unuia 
catre celălalt, sau când Stăpânul Casei a şaptea se află pe ascendent, sau Stăpânul ascendentului
se află în Casa a şaptea; toate acestea semnifică o întoarcere rapidă sau o bună viteză în 
conformitate cu lungimea Călătoriei: Dar dacă nici una dintre aceste situaţii nu există, sau parte 
dintre Semnificatori se află în unghiuri, mai, ales în Semne fixe, ei indică distrugeri pe parcursul 
Călătoriei, sau încetiniri sau că o bună perioadă (călătorul - n.n.) va fi absent: Dacă o Favorabilă 
se află în Casa Călătoriilor, semnifică sănatatea trupului; o bună Favorabilă pe Mijlocul Cerului 
arată bucurie şi veselie, sau mulţumire pe parcursul călătoriei, sau că va avea o companie bună: 
în Casa a şaptea sau a patra semnifică prosperitate, şi un sfârşit bun al Călătoriei sau Voiajului.
   Stăpânul Casei Călătoriilor în Semn fix arată continuarea dar şi o mare întârziere a acesteia: în 
Semn comun, semnifică faptul că îşi va schimba opiniile faţă de cele iniţiale, sau va trece de la o 
călătorie la alta.
   Dacă în întrebările legate de Călătorii ? se află în Casa a şasea, sau în ? cu Stăpânul Casei a 
şasea, arată boli pentru cel care călătoreşte, şi piedici ocazionale, şi că afacerea sa va fi în mare 
parte slabă, administrată necorespunzător sau delăsător, iar eforturile şi intenţiile sale vor fi mult 
împiedicate; totuşi dacă Stăpânul ascendentului este favorabil, sau se află în Casa încrederii, sau 
nu se opune acesteia, semnifică succes şi prosperitate, şi realizarea afacerii sale, deşi cu multe 
dificultăţi şi piedici.

   Când se va întoarce cel plecat într-o Călătorie lungă

   Priviţi Stăpânul ascendentului, dacă îl găsiţi pe ascendent sau Mijlocul Cerului, sau 
transmiţându-şi puterea altei Planete care se află în oricare dintre aceste locuri, înseamnă că el 
se va întoarce, şi se gândeşte la aceasta; dar dacă Stăpânul primei Case se află în Casa a şaptea,
sau într-un unghi al pământului, arată ca inapoierea lui se prelungeşte, şi că nici nu este departe 
de locul spre care a plecat, dar nici nu are dorinţa să se întoarcă.
   Dacă Almutenul primei Case se află în Casa a noua sau a treia de la ascendent, aplicând spre o 
Planetă de pe ascendent, înseamnă că el este pe drumul de întoarcere acasă: acelaşi lucru dacă 
Stăpânul ascendentului se află în Casa a opta sau a doua, aplicand spre o Planetă din Casa a 
zecea; totuşi, dacă Stapanul ascendentului este cadent, şi nu aplică spre o Planetă angulară, sau 
nu formează aspect cu ascendentul, este un semn de întârziere.
   Dar dacă în orice moment Stăpânul ascendentului sau ? aplică spre o Planetă Retrogradă, sau 
Stăpânul ascendentului este Retrograd, (adică Semnificatorul persoanei absente) şi formează 
aspect cu ascendentul, este un semn că el se întoarce: dar dacă Stăpânul ascendentului este 
nefavorabil, semnifică obstacole sau piedici care îl întârzie, sau că nu poate veni: Dacă nu 
observaţi unele dintre aceste lucruri spuse în Casa acendentului, priviţi ?, şi dacă ea îşi transmite 
puterea şi lumina Stăpânului ascendentului, fiind pe ascendent sau aproape de acesta, arată că el
va veni în scurt timp sau că intenţionează aceasta: de asemenea, daca ? se află în Casele a 
şaptea, a noua sau a treia, aplicând spre Stăpânul ascendentului
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