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2.9. Văduvia
Cei marcaţi de tragedia morţii perechii poartă în harta natală un număr
important de indicii din lista de mai jos:
• dominante sunt Marte‑Venus, Lună‑Saturn, Venus‑Saturn, VenusPluto, Lună‑Pluto;
• stăpânul casei a VII‑a este slab, în conjuncţie, opoziţie sau careu cu
Saturn, Uranus şi/sau Pluto;
• stăpânul casei a VII‑a este slab, încadrat de malefice şi fără aspect
de susţinere de la o benefică;
• Marte sau Saturn sunt debilitaţi şi în conjuncţie, opoziţie sau careu
cu semnificatorii căsătoriei;
• planetele din casa a VII‑a sunt atacate de malefice;
• stăpânul casei a VII‑a este conjunct cu stăpânul casei a VIII‑a;
• stăpânul casei a VII‑a este situat în casa a VIII‑a;
• stăpânul casei a VII‑a se află în recepţie mutuală cu stăpânul casei a VIII‑a;
• Venus este retrogradă;
• Venus este poziţionată în casele a XII‑a, a VIII‑a, sau a II‑a;
• NS este în casa a VII‑a;
• Uranus aflat în casa a VII‑a aduce adesea văduvie, despărţire sau
divorţ, dacă restul temei confirmă; nici Marte în casa a VII‑a nu
este de bun augur;
• casa a II‑a şi stăpânul ei sunt prost configuraţi şi aflaţi în conexiune
cu indicatori relaţionali. Casa a II‑a este semnificatoarea longevităţii/
morţii soţului/soţiei.
Observaţie: indiciile trebuie să fie numeroase şi bine definite.

Exemplu: COURTNEY LOVE
Frumoşi, tineri şi talentaţi, Courtney Love şi Kurt Cobain s‑au îndră
gostit în 1991, tocmai când începuseră să aibă succes şi să devină cunos
cuţi. În 1992 s‑au căsătorit pe o plajă din Honolulu, ea îmbrăcată într‑o
rochie de satin şi dantelă care îi aparţinuse unei actriţe născute pe la
începutul secolului, iar el într‑o pijama verde cu pătrăţele. În acelaşi an
li s‑a născut o fetiţă. Dar Kurt Cobain era depresiv şi dependent de
droguri. În aprilie 1994 s‑a sinucis cu o armă de foc, lăsându‑şi soţia
văduvă la nici 30 de ani.
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Indicii de văduvie în harta lui Courtney Love:
stăpânul casei a VII‑a, a căsătoriei, Marte, este conjunct cu stăpâna
casei a VIII‑a, a morţii, Venus;
Venus, în calitate de semnificatoare naturală a relaţiilor, este foarte
atacată de malefice: de Marte prin conjuncţie, de Pluto şi Uranus
din Fecioară, prin careu şi de Saturn din Peşti tot prin careu;
Marte, stăpânul casei a VII‑a, foarte atacat de malefice: careu cu
Saturn, Uranus şi Pluto;
Marte şi Saturn, cei care o atacă pe Venus ca semnificatoare a cuplu
lui, sunt peregrini şi cadenţi;
Venus este retrogradă.
Observaţie: Venus şi Marte sunt amândouă complet în afara sectei;
Mercur, dispozitorul lor, este şi el complet în afara sectei. Şi încă ceva:
există o legătură între casa a VII‑a, casa a VIII‑a şi casa a II‑a (casa
morţii soţului/soţiei): stăpânul casei a VII‑a se întâmplă să fie acelaşi
cu stăpânul casei a II‑a (Marte), astfel că şi stăpânul casei a II‑a este
conjunct cu cel al casei a VIII‑a.
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Exemplu: JACQUELINE KENNEDY ONASSIS
Jacqueline Kennedy Onassis este un exemplu foarte interesant, întrucât
a fost de două ori văduvă: o dată după asasinarea primului ei soţ, pre
şedintele SUA John Fitzgerald Kennedy, şi încă o dată după cel de‑al
doilea soţ, magnatul grec Aristotel Onassis.
Primul lucru care atrage atenţia este amplasarea stăpânei casei a VII‑a,
Venus, în casa a VIII‑a. Venus este atacată simultan de două malefice:
de Marte prin careu şi de Saturn prin opoziţie.
Luna este în casă cadentă, împreună cu Uranus şi în careu cu Pluto.
Configuraţia este cu atât mai sugestivă, cu cât, atunci când trebuie făcută
o distincţie între prima şi a doua căsătorie, cea de‑a doua este reprezen
tată de casa a IX‑a. În cazul lui Jackie Kennedy, Luna este chiar stăpâna
casei a IX‑a, iar funestul Pluto este plasat în casa a IX‑a.
De notat că, la fel ca în cazul precedent, întâlnim şi aici o relaţie
între casa a VII‑a, casa a VIII‑a şi casa a II‑a: stăpânul casei a II‑a,
Jupiter, este împreună cu stăpâna casei a VII‑a, Venus, în casa a VIII‑a.
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2.10. Două şi mai multe (sau prea multe!)
căsătorii
În astrologie, se consideră că zodiile duble (sau mutabile) sunt cele care
multiplică: Gemenii, Fecioara, Săgetătorul şi Peştii. Din acest motiv,
plasarea în semne duble a casei a VII‑a, a stăpânului casei a VII‑a, a
Lunii şi a lui Venus poate predispune la două căsătorii.
Cum însă cazurile de persoane care s‑au căsătorit de două ori sunt
multe şi banale, ar fi interesant să mergem mai departe şi să vedem cum
arată hărţile natale ale celor care au o predilecţie pentru căsătoriile în
serie. Studiul de mai jos este foarte instructiv, deoarece exemplele
extreme pun întotdeauna mai bine în evidenţă indiciile de bază. În plus,
are şi o tentă de divertisment...

Categoria 9 căsătorii
Zsa Zsa Gábor
O superbă starletă de la Hollywood, fostă Miss Ungaria în 1936, apoi
emigrată în SUA, vestită pentru farmec, extravaganţă, gustul pentru lux
şi bijuterii. A avut 9 căsătorii, cel mai celebru dintre soţi fiind Conrad
Hilton, fondatorul imperiului Hilton şi străbunicul lui Paris Hilton.
Ultima oară s‑a măritat la 69 de ani, cu Prinţul Frédéric von Anhalt, cu
26 de ani mai tânăr. La momentul scrierii acestor rânduri, Zsa Zsa Gábor
are 98 de ani, iar Prinţul Frédéric von Anhalt este în continuare alături
de ea.
Zsa Zsa este Vărsător, cu Ascendentul în Fecioară şi casa a VII‑a în
Peşti, semn dublu, indiciu de două sau mai multe căsătorii. Stăpânul
Ascendentului, Mercur, este conjunct cu Venus, planeta mariajului, în
casa a V‑a, semn al unei remarcabile forţe sexuale. Totul se petrece în
Capricorn, predispunând la longevitate erotică. Conjuncţia Venus‑Mercur
este adesea întâlnită la persoanele care au mai multe legături sentimen
tale şi o preferinţă pentru parteneri mai tineri. Aici, conjuncţia VenusMercur este în plus subliniată de conjuncţia cu Nodul Nord (NN) al
Lunii şi face un careu cu Jupiter, stăpânul casei a VII‑a, şi o opoziţie cu
Saturn, stăpânul casei a V‑a, care e conjunct cu NS. Configuraţia este
un foarte puternic careu în T în semne cardinale, impetuos, pasionat,
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fulminant şi din cale‑afară de turbulent. Zsa Zsa mai are o triplă con
juncţie Soare‑Uranus‑Marte în Vărsător, care îi dă vitalitate, curaj,
nonconformism şi îi fortifică o dată în plus sexualitatea.

Jennifer O’Neill
Fost model, actriţă şi scriitoare americană, se descrie ca fiind „o roman
tică”. Fostă participantă la concursurile de călărie, în prezent deţine
o fermă în Tennessee, unde creşte cai. Este împreună cu ultimul soţ
din 1996.
Jennifer este Peşti (semn dublu), cu Ascendent în Săgetător (semn
dublu) şi casa a VII‑a în Gemeni, tot semn dublu. Stăpânul casei a VII‑a,
Mercur, este şi el în semn dublu, în Peşti. Luna se află tot în semn dublu,
în Gemeni, în casa a VII‑a, întărind o dată în plus predispoziţia pentru
mai multe căsătorii. Venus se regăseşte în casa a V‑a a erotismului, în
înflăcăratul semn al Berbecului. Stăpânul hărţii, Jupiter, este în Săgetător,
la Ascendent, furnizând curaj, optimism, independenţă, o mare cantitate
de energie fizică şi multă vigoare sexuală. Luna este conjunctă cu Uranus,
semn de originalitate şi nonconformism. În această hartă există un puternic
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careu în T în semne duble, format din stăpânul Ascendentului, Jupiter,
conjuncţia Soare‑stăpânul casei a VII‑a, Marcur, şi planetele din casa
a VII‑a, Luna şi Uranus.

Categoria 8 căsătorii
Elizabeth Taylor
Deşi nu a atins maximumul de 9 mariaje, Liz Taylor rămâne cea mai
mediatizată protagonistă a căsătoriilor în serie. Nişte ochi violeţi fasci
nanţi, roluri nemuritoare în Cleopatra, Pisica pe acoperişul fierbinte,
BUtterfield 8, Cui îi e frică de Virginia Wolf?, două Oscaruri, o colec
ţie de bijuterii nepreţuită şi... opt căsătorii! Prima, cu Conrad Hilton,
Jr. (fiul magnatului Conrad Hilton, cu care a fost măritată Zsa Zsa
Gábor!), iar cea mai renumită, cu Richard Burton, cu care a fost, de
fapt, căsătorită de două ori. Deci 8 mariaje, cu 7 soţi.

