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Zodiocul
Primii astrologi-astronomi ;i-au dat repede seama cd Soarele
strdbate ln fiecare an acelea;i constela[ii. In felul acesta a
luat nagtere zodiacul: cele doudsprezece constelalii au dat
numele semnelor astrologiei actuale: Berbec, Taur, Gemeni,
Rac, Leu, Fecioard, Balanld, Scorpion, Sdgetd.tor, Capricorn,

Vdrsdtor si Pesti.

9

Primii ani ai umanit[tii
Animalul s-a ridicat in dou[ picioare pentru a deveni om. Datorit[ poziliei
verticale, mdinile au devenit libere gi, odat[ cu ele, 9i privirea: o alti dimensiune a
fost observat soarele, ce revenea in fiecare zi pentru a
altl purtitoare a luminii, mai rece 9i mai capricioasi.
l)ar qocul, marele goc vizual a fost bolta instelata, imensa pAnzi strilucitoare de
lumini gi intuneric. Au inceput primele observalii. Au fost necesare cAteva sute de ani
pentru ca oamenii si ajungi sI inleleagi intinderea cerului.
Astrologia, astronomia, la origine, aceste doui cuvinte desemnau explorarea
Iuat nagtere, cerul. Mai

intii

a

htlStura teama, gi apoi luna, o

ccrului. Primilor astrologi nu le-a luat mult pentru a inlelege ci mai multe puncte
luminoase, planetele, urtnau Pe cer traiectoria soarelui, fhri a se abate niciodati de
l.r aceasta.

Constelafiile
De la inceputul P[mAntului, stelele par sI fie prinse pe o suprafali sferici: primii
otrservatori le-au gfupat in constelafii, pentru a le recunoaqte mai ugor. Stelele care se
.rll.1 intr-o constelalie nu au in.realitate niciun fel de raport spalial intre ele. Dar, din
punctul de vedere al PlmAntului, fiecare constelafie desemneazl o direclie precisi, ele
rerveau in felul acesta la ghidarea marinarilor din vechime, pe mirile mediteraneene.
l.rr numele inspirate din mitologie date constelaliilor erau pentru a gi le reaminti mai
hine gi pentru o mai

bunl rePerare.

Primele observafii au fost fhcute acum 4.000 de ani i.e.n. Primele dovezi de
rehilare a zodiacului care au fost descoperite dateazi din acea perioadi. Ele apa4in
rumerienilor, un popor stabilit in valea Mesopotamiei. Doui mii de ani mai tArziu
lririenii gi babilonienii, mult mai cunoscufi sub numele de caldeeni, au imbogifit
pl completat aceste prime observafii. Ele au fost fhcute cu citeva secole inainte de
( lhristos, dar au informalii de o atit de mare precizie gtiin$fica, incAt le folosim 9i in
r,lua de

astizi.

Aparifia zodiacului
Caldeenii cunogteau la perfeclie miqcarea Soarelui, a Lunii gi a celor 5 planete

prlncipale: Mercur Venus, Marte, Jupiter, Saturn. Lor le datorim de asemenea
Inventarea zodiacului, impirlirea sa in 12 plrli egale gi implrlirea cercului in 360 de
ynde, a gradului in 60 de minute, a minutului in 50 de secunde'
Impnrlirea cercului in 360 de grade nu este intimplitoare. Acest numir este de
o
fipt medie intre anul solar de 365 de zile 9i anul lunar de 355 zile.
Divizarea zodiacului in 12 semne a cite 30 de grade fiecare nu este arbitrari.
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12 este oblinut prin implrgirea lungimii revolu$ei siderale a
a Lunii (Zg,S zie).
Cele mai vechi Zodiacuri incep cu zodia Taurului, pentru ca, ln j
anului 4300 i.Hr., echinocliul de prim[vari era in aceastd zodie. Dar
anul 2150 i.Hr. echinocliul a avut loc in semnul Berbecului, $r, din primul
al erei noastre, se aflI in semnul Pegtilor: Era Virsltorului va veni doar dupl
(EAS,Zzile) la revolulia sinodali

2150. Acest fenomen astronomic care ca:uzeazi la fiecare 2150 de ani un decalaj
treizeci de grade intre constelaliile zodiacale fixe gi semnele zodiacale mobile
n:;rmit precesia ecltinoc{iilor. Echinocfiul de primivar[ corespunde momentului
Soarele traverseazi Ecuatorul Ceresc, deplasAndu-se din emisfera sudici in
nordicl; echinocfiul de toamna, atunci cAnd Soarele trece din emisfera nordici
emisfera sudicl.
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Originea lunii gi a siptiminii
Lunile sunt de asemenea o crealie a caldeenilor. Dar a trebuit si treaci mult
timp pAni cAnd Iulius Cezarle-aordonat a$a cum sunt ele astizi. Ianuarie esteJanus,
zeul cu doul fefe, una privind spre trecut, cealalt[ spre viitor. Februarie este Febro,
zeul morlii din Infern. Marte este... Marte, zeul rlzboiului. Aprilie vine de la Aperta,
o porecl5 a lui Apollo, o divinitate solari. Luna Mai derivi din Maius, un alt nume
pentru zeul Jupiter. Iunie este Juno, solia lui Jupiter. Luna iulie este in onoarea lui
Iulius Cezar pentru reforma lui in ce privegte calendarul, August in onorarea lui
Augustus. Septembrie, octombrie, noiembrie qi decembrie inseamni respectiv a
;aptea, a opta, a noua gi a zecea
anul avea doar zece luni.

luni

a

anului, deoarece la momentul fondirii Romei

Datorlm de asemenea caldeenilor ordinea zilelor siptimAnii. Pentru fiecare
au atribuit divinitatea tutelari a astrelor descoperite Pe cer. Duminica este Soarele,
Spiritul; luni Luna, corpul; marfi este Marte, singele; miercuri Mercur, inteligenla
si vorbirea; ioi Jupiter, cumpitarea; vineri venus, voluptatea; sdmbita saturry
ientoarea corpului gi a Spiritului. Aceasti repartizare nu e intimplltoare, deoarece, in
crdine, Marte este cea mai apropiati de Soare, Mercur de PlmAnt,Jupiter de Soare,
Yenus de Pimint, gi, in cele din urmi, Saturn de Soare qi Luna de PImAnt. Fiecare zi
ue rezonanla sa specifici.

Zodiacul semnelor
PlmAntul efectueazi pe cer doui migciri: prima in iurul Soarelui intr-un an
;ideral; a doua in jurul axei sale, in24 de ore. Prima miqcare determini succesiunea
:notimpurilor 9i definegte cele 12 semne ale zodiacului. Dar pentru noi, Soarele
:are si se roteasce in jurul PimAntului, descriind pe sfera cereasce o linie imaginari:
icliptica.
Semnele zodiacale corespund de asemenea unei figii inguste de cer, care
se intinde de o parte gi de alta a Eclipticii. Toate astrele, Soarele, Luna 9i celelalte
:lanete, cu exceplia lui Pluto, par si se migte in aceasti fiqie. Daci extindem Ecuatorul
?imintului pini la Ecliptici, planul intersecteazi Ecliptica in doui puncte simetrice.
Unul dintre puncte se numegte Punctul Vernal; acesta reprezinti inceputul
inului, Echinocliul de Primlvari gi inceputul zodiacului - zeto grade in Berbec.

Toamni gi se afl5 la zero grade in Balan$.
Soarele este cel mai sus pe cer la Solstifiul de Var[, care este gradul zero al semnului
Jancer. Apoi, Soarele este situat cel mai jos la Solstiliul de Iarni, ceea ce corespunde
I elilalt punct corespunde Echinocliului

rJ zero grade in Capricorn.
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Zodiacal este astfel strAns legat de anotimpuri. PAni in secolul al XVIJea,
astrologia a fost in primul rind considerati ca o meteorologie. Caracterul siu
este climatic - la propriu gi la figurat. Plni in secolul al XIIJea, cuvintul climat
insemnat rrinclinarea" unui punct de pe Pimdnt in raport cu Soarele. $i
celebrul astronom-astrolog al inceputului erei cregtine, spunea rrstelele inclini,
nu determini".

Ziua gi noaptea
Fiecare semn zodiacal reprezinti de fapt, mai presus de toate, o anumiti

lntre Soare gi P[mint.
,la,a echinocliilor dehmiteazd"Zodiacrrl in doul zone specifice: una diurni qi
nocturni. Se poate observa ci zilele sunt mai lungi dectt nop$le atunci cAnd
se migci de la inceputul semnului Berbecului pdni la sfdrqitul Fecioarei. in
nop!ile sunt mai lungi decAt zilele clnd Soarele se miqci de la inceputul Balanfei
la sfArgitul semnului Pegtilor.

Axa sokti{iilor definegte, de asemenea, doui zone specifice. De la
Capricornului pAnn la sfArgitul Gemenilor, migcarea Soarelui corespunde
cregteri a duratei zilelor; in schimb, durata nopfii cregte de la inceputul
pani h sfArgitul Sigetitorului. Prezenfa Soarelui in semnele din vecinitatea
echinocfiilor (Pegti - Berbec, Fecioara - Balanfa) indici egalitatea zilelor cu cea

gi

noplilor.

In semnele din vecini.tatea axei solstifiului, Soarele reprezintl o
maximi, respectiv minimi: zilele sunt semnificativ mai lungi decAt nopfile in Geme
gi Rac, iar cele mai lungi nopfi sunt in Sigetitor gi Capricorn.

Zodiacul caselor
Rotatia plmdntului in jurul axei proprii nu ne este deloc perceptibili. Ea
traduce in fiecare zi prin migcarea Soarelui de la est la vest. Alternanfa ritmici a
gi a nopfii mi$carea aparenti a Soarelui, definegte cele douisprezece case
casele sunt pentru semne ceea ce pnmantul este pentru cer. Distribulia caselor
a semnelor zodiacale intr-o temi astrologici reprezinti astfel integrarea unui ci
cotidian gi a unui ciclu anual.
Cele 12 Case Astrologice sunt cele 12 puncte cardinale ale personalit[gii.
punctul vostru de vedere specific asupra cerului, este perspectiva voastri cu privire
un anumit moment dat gi lntr-un anumit loc. Cele patru puncte cardinale p
sunt amplasate ln funcfie de cele patru pozifii ale Soarelui ln zodiac:

