Cutremurele din România
Cutremurele sunt mişcări ale scoarţei terestre având diferite cauze
naturale:
 deplasarea plăcilor tectonice
 erupţiile vulcanice
 acţiunea omului prin deplasarea unor mijloace de transport grele sau
explozii diverse
 impactul cu meteoriţi
Cutremurele naturale sau seismele cauzate de deplasările tectonice sunt
cele mai frecvente şi unele dintre ele, prin intensitatea şi efectele lor, se pot
transforma în adevărate catastrofe. Din fericire, din circa jumătate de milion de
mişcări seismice care se produc anual, doar un procent de 0,2% produc pagube,
dar ele pot fi foarte importante.
Distribuţia cutremurelor nu este uniformă pe glob, zona cu cea mai
frecventă şi puternică activitate seismică fiind centura de foc a Pacificului, unde
se găsesc mai mult de jumătate din vulcanii activi ai Pământului. Această
centură are, de fapt, forma unei potcoave care porneşte de la insula Noua
Zeelandă, continuă cu insulele Filipine, urcă de-a lungul coastei estice a Asiei,
prinde insulele Japoniei, peninsula Kamceatka, trece pe continentul Americii de
nord în Alaska, apoi coboară de-a lungul coastei vestice a SUA(California),
America Latină şi trece peste vestul Americii de sud(Peru-Chile). Aici au avut
loc cele mai multe şi mai devastatoare cutremure, atât din cauze tectonice, cât şi
datorită erupţiilor vulcanice. Accesând următurul link
http://www.teara.govt.nz/en/sea-floor-geology/1/3 şi bifând vulcani(Vulcanoes)
şi/sau cutremure(Earthquakes) puteţi vizualiza ce înseamnă această centură de
foc.
În România, cele mai puternice cutremure se produc în curbura estică a
munţilor Carpaţi, respectiv zona Vrancea, fiind cauzate de deplasarea plăcilor
tectonice situate aici. Cele care se produc la adâncime intermediară şi mare sunt
cele mai devastatoare, deoarece pot atinge magnitudini de până la 7,8-7,9 pe
scara Richter. Bucureştiul, aflat pe unda de şoc, resimte puternic aceste seisme şi
din cauză că este situat pe un sol format din aluviuni, instabil şi cu depozite de
roci noi. Cele mai puternice cutremure din România au avut loc în anii
1802(7,9R), 1812(6,5R), 1829(7,3R), 1838(7,5R), 1908(7,1R), 1940(7,7R),
1977(7,4R) şi 30 şi 31 mai 1990(6,9R şi respectiv 6,4R). Ţin să precizez că
studiul meu asupra cutremurelor a fost mai larg(în jur de 30 de cutremure
majore, din diferite locuri pe glob) şi am constatat că, din punct de vedere
astrologic, sunt reflectate în configuraţii astrale acele cutremure care se soldează
cu pierderi de vieţi omeneşti, chiar dacă nu sunt cele mai puternice prin prisma
gradului lor pe scara Richter(care măsoară intensitatea lor).

După ce am analizat hărţile acestor cutremure devastatoare şi am studiat şi
regulile pe care astrologia mondială le prevede, am ajuns la următoarele
concluzii:
 Cutremurele urmează îndeaproape urmele unei eclipse solare sau
lunare. Reamintesc că o eclipsă de Soare are loc la Lună Nouă
când Luna este conjunctă cu Soarele şi că o eclipsă de Lună are loc
la Lună Plină când Luna este opusă Soarelui.(vezi articolul
„Eclipsa de Soare – nenorocire sau speranţă?” de pe
http://www.astrovesta.com/eclipsa-de-soare.pdf ).
 Frecvenţa cutremurelor creşte atunci când există multe planete în
semne de Pământ(Taur, Fecioară, Capricorn) sau în semne
fixe(Taur, Leu, Scorpion şi Vărsător) şi în aspecte tensionate între
ele.
 Taurul şi Scorpionul este considerată o Axă a Cutremurelor, mai
ales dacă această axă este activată de o eclipsă anterioară.
 Nodurile Lunare sunt adesea implicate formând şi ele aspecte
dificile. Reamintesc că ele sunt puncte virtuale de intersecţie a
orbitei Lunii cu traiectoria descrisă de Pământ în jurul Soarelui şi
sunt considerate elemente karmice, predestinate.
 Dacă nu a fost nicio eclipsă cu 3 luni înaintea producerii
cutremurului, atunci se studiază locul planetelor la ultimele Luni
Noi sau Pline în aceeaşi perioadă.
 Adesea se regăseşte cel puţin una din planetele grele precum
Saturn, Uranus sau Pluton în poziţie de retrogradare(mişcare
aparentă).
 Prezenţa mai multor planete aflate la tropice sau în apropierea
ecuatorului este un factor predispozant.
 Prezenţa cometelor, mai ales atunci când ele se apropie de orbita
planetelor Saturn şi Uranus, este simultană cu apariţia unor
cutremure devastatoare.
 Pătrarul Lunii, adică poziţia de careu(90 de grade) între Lună şi
Soare este adesea prezentă.
 În majoritatea cazurilor, Luna este slăbită, descrescătoare,
combustată, lentă sau cu aspecte nefavorabile.
 Casa IV a eclipsei, care desemnează Pământul, clădirile,
posesiunile, dar şi sfârşitul, este activată nefavorabil.

Cutremurul din 26 octombrie 1802
Acesta îşi păstrează până azi renumele de „cutremurul cel mare” (7,9
grade pe scara Richter), căci s-a simţit de la Sf.Petersburg până la insulele
greceşti de la Marea Egee. În timpul lui s-a prăbuşit turnul mânăstirii Colţea.
Acest cutremur a venit după mai multe luni de secetă şi călduri înăbuşitoare, pe

la vremea prânzului şi a durat puţin peste 2 minute. În unele locuri din zona
Braşovului(unde există consemnări istorice) s-au format gropi mari în pământ,
crăpături şi crevase de peste 1 metru, parţial umplute cu apă. În Bucureşti, au
căzut toate turlele bisericilor şi multe biserici s-au dărâmat sau au fost grav
avariate. Au izbucnit multe incendii provocate de surparea sobelor în care se
făcea focul la acea vreme.
Cutremur(26.10.1802):
 Luna în conjuncţie cu Soarele în Scorpion şi în casa a VIII-a, a
morţii şi distrugerii(în aceeaşi zi, câteva ore mai târziu, a fost Lună
Nouă)
 Luna slăbită: în peregrinare, înceată, descrescătoare, combustată şi
în Via Combusta(intervalul 15 gr.Balanţă – 15 gr.Scorpion)
 Lilith conjunctă cu Nodul sud lunar(0 gr şi 30 min) în
Fecioară(semn de Pământ)
 Marte careu cu Uranus
 Pluton retrograd şi în opoziţie cu conjuncţia Lilith/Nodul sud
 Lună, Soare, Neptun şi Mercur în Scorpion
 Lilith/Nodul sud, Saturn şi Jupiter în Fecioară
Eclipsă solară inelară(28.08.1802):
 Lună Nouă în Fecioară(gradul critic 4) şi în opoziţie cu Pluton
retrograd
 Lilith/Lună/Soare, Saturn, Nodul sud şi Jupiter în Fecioară
 Saturn conjunct cu Nodul sud lunar în Fecioară şi în opoziţie cu
Pluton retrograd
Comparaţie cutremur-eclipsă:
 Avem o conjuncţie exactă (Lilith/Nodul Sud) a cutremurului cu
Saturnul eclipsei
 Pluton retrograd cutremur în opoziţie cu conjuncţia (Soare/Lună)
eclipsă
 Ascendentul cutremurului(19:15 Capricorn) conjunct cu Fundul
Cerului(cuspida casei IV) a eclipsei

Fig.1: interior – eclipsă solară; exterior – cutremur
Cutremurul din 6 octombrie 1908
Acesta a fost un cutremur care s-a produs în trei faze consecutive, din ce
în ce mai puternice şi care a durat aproximativ 3 minute. El a avariat multe case
din Bucureşti şi din sudul Moldovei, unde s-au produs crăpături în pământ în
zona Râmnicului şi a Vrancei şi unde s-au dărâmat multe locuinţe. Cu acest
cutremur, avem posibilitatea de a lua în consideraţie şi tema natală a României
din 24.01.1859, 14:41, Bucureşti, pentru a vedea cum a fost ea activată de o
eclipsă anterioară cutremurului.
Notă: anul 1908 a fost unul marcat de catastrofe. Pe 30 iunie, a avut loc o
explozie uriaşă în Siberia, ceea ce se crede a fi fost căderea unui meteorit
uriaş(fenomenul tungus). Pe 28 decembrie 1908, a avut loc un alt cutremur
puternic, în oraşul italian Messina-Italia, soldat cu 75.000 de morţi.

Cutremur:
 careu în T în semne cardinale Uranus-Soare-Neptun cu Uranus în
Capricorn
 Luna în opoziţie cu Lilith(orb sub 1 gr)
 Saturn retrograd în Berbec
 Lilith, Jupiter şi Marte în Fecioară
 Saturn în careu cu Uranus(orb 8 min);
Eclipsă solară inelară(28.06.1908):
 Uranus retrograd(Capricorn) şi în multiple aspecte dificile: în
opoziţie cu o triplă conjuncţie (Venus retrograd-Mercur retrogradNeptun); în careu cu Saturn(Berbec)
 Conjuncţia (Soare-Lună-Nodul nord)(Rac) careu cu Saturn
Comparaţie eclipsă-tema României
 Soare/Lună eclipsă conjunct cu Ascendentul României
 Neptun semicareu cu Uranus retrograd(29:26Taur)
 Pluton inconjunct cu Mercur natal(conjunct cu casa VIII)
 Jupiter inconjunct cu Luna
 Mercur retrograd inconjunct Soare

Fig.2: interior – tema României; exterior – eclipsă solară.
Cutremurul din 10 noiembrie 1940
Anul 1940 s-a caracterizat printr-o activitate seismică foarte ridicată în
Vrancea, deoarece pe tot parcursul acelui an s-au produs multe cutremure.
Consecinţele cele mai grave ale acestui cutremur s-au semnalat în sudul şi
centrul Moldovei, dar şi în nord-estul Munteniei. Oraşul Panciu a fost distrus în
proporţie de 90%, deşi majoritatea clădirilor erau din lemn şi de aceea, mai
flexibile. De asemenea, oraşele Focşani, Galaţi, Mărăşeşti, Tecuci şi Iaşi au
suferit distrugeri mari. În Bucureşti, principala distrugere a fost cea a blocului
Carlton, care avea o structură cu 12 etaje din beton armat, foarte modernă la
acea vreme, dar au existat avarii serioase şi la alte edificii. Numărul victimelor a
fost estimat la 1000 de morţi şi 4000 de răniţi, majoritatea în Moldova. Din
cauza contextului în care s-a produs, cifra exactă a victimelor nu a fost
cunoscută, informaţiile fiind cenzurate în timpul războiului.

Cutremur:
 Conjuncţia (Soare-Mercur)(Scorpion) în opoziţie cu conjuncţia
(Jupiter-Saturn)(Taur) şi în opoziţie cu Uranus(Taur)
 Jupiter, Saturn, Uranus, Pluton retrograde(primele 3 în Taur, Pluton
în Leu)
 Venus(Balanţă) inconjunctă cu conjuncţia (Jupiter-Saturn)(Taur)
 Mercur retrograd(22:01 Scorpion) este guvernatorul Ascendentului
şi e conjunct cu steaua fixă Unukalhai, de natură Saturn/Marte şi
care semnifică, printre alte nenorociri, şi cutremur
 Neptun este chiar pe Ascendent, semnificând buimăceala oamenilor
treziţi în puterea nopţii – este unul din cele 3 cutremure majore din
România care au avut loc în perioadă nocturnă, alături de cel din
noiembrie 1829 şi de cel din 30 august 1986. Pe ultimul mi-l
amintesc foarte bine şi pot să vă spun că trezirea bruscă în timp ce
dormeam şi dificultatea de a înţelege rapid ce se întâmplă măresc şi
mai mult confuzia şi teama paralizând capacitatea de a raţiona şi de
a găsi rapid o soluţie de salvare.
 Mercur retrograd este şi semnificatorul casei X, care reprezintă
conducerea, la acea vreme în stare de război(Scorpionul, semnul în
care e Mercur, este guvernat de Marte, semnificator pentru război)
şi era sub conducerea militară a mareşalului Antonescu.
Eclipsă solară totală(1.10.1940):
 Conjuncţia Soare-Lună(eclipsa pe coordonatele Bucureştiului) cade
în casa VIII(a morţii şi distrugerii)
 Marte conjunct cu Neptun în Fecioară şi în casa VIII
 Ascendentul eclipsei în Capricorn şi guvernatorul lui, Saturn, este
în Taur, retrograd şi în casa IV
 Uranus retrograd este în Taur, apropiat de cea mai malefică stea
fixă(Algol), în careu cu Venus, care guvernează casa IV
Comparaţie eclipsă solară-tema României:
 Venus inconjunct Neptun
 Soare/Lună eclipsă în casa IV
Eclipsă lunară(16.10.1940)
 Lilith semicareu la Uranus retrograd în gradul 29
 Soare inconjunct Neptun

 Venus în Fecioară conjunct cu casa IV a României şi cu 2 aspecte
dificile la Jupiter şi la Mercur
Cutremurul din 4 martie 1977
Ultimul mare cutremur a avut o magnitudine de 7,3 pe scara Richter şi a
durat 55 de secunde cauzând în jur de 1600 de victime, din care 90% numai în
Bucureşti, acolo unde au fost şi cele mai mari pagube materiale. De asemenea,
au fost răniţi peste 11.000 de oameni. În Bucureşti, s-au prăbuşit 33 de clădiri şi
blocuri mari, cele mai multe imobile datând din perioada interbelică. Oraşul
Zimnicea se pare că nu a fost distrus în proporţie de 90% aşa cum s-a vehiculat
în perioada comunistă, ci cutremurul a constituit un pretext pentru demolarea lui
şi pentru construirea unui oraş cu cât mai multe blocuri şi clădiri în spiritul
vremurilor. Cutremurul a afectat, de asemenea, şi Bulgaria. În oraşul Sviştov,
trei blocuri de locuinţe au fost distruse şi peste 100 de oameni au fost ucişi.

Cutremur:
 Uranus(Scorpion) într-un careu strâns(sub 1 grad) cu Saturn(Leu)
 Uranus, Saturn şi Pluton retrograde
 Soare inconjunct Pluton retrograd
 Saturn retrograd(11:09Leu) aproape conjunct cu Saturn retrograd
din tema României(9:16Leu)
 Jupiter conjunct cu Lilith în Taur şi în casa VIII
Eclipsă solară totală(23.10.1976):
 Conjuncţia Soare-Lună a avut în gradul critic 29:55 Balanţă şi întro inconjuncţie cu Jupiter, aflat tot în grad critic(29:23Taur) lângă
Pleiade
 Uranus conjunct cu Marte în Scorpion pe Ascendentul în Scorpion
Comparaţie eclipsă-tema României:
 Conjuncţia (Soare-Lună)(29:55Bal) inconjunctă cu Uranus
retrograd(29:31Tau)
 Jupiter retrograd(Taur) conjunct cu acelaşi Uranus retrograd şi în
careu cu Nodul Nord(29:36Văr)
 Nodul Nord careu cu Soare
 Jupiter retrograd(Taur) conjunct cu Uranus retrograd şi în careu cu
Nodul Nord(29:36Văr)

Fig.3: interior – tema României; exterior – eclipsa solară
Din acest moment, a început să-mi atragă atenţia acest Uranus retrograd,
aflat în Taur, semn de Pământ şi în grad critic. Am avut curiozitatea să studiez şi
Luna Plină anterioară(4.02.1977, 6:56am) şi am observat că şi aici Pluton
retrograd făcea un alt aspect negativ, o sesquicuadratură(135 gr) cu Uranus
retrograd din gradul 29. Am ridicat şi harta Lunii Noi anterioare(18.02.1977,
6:36am) şi aici conjuncţia Soare-Lună care se forma la 29:55Vărsător pica exact
pe Nodul Nord al României(29:36Vărsător) şi era în careu perfect cu acelaşi
Uranus retrograd(29:31Taur). Şi am mers înapoi, în timp. Chiar şi eclipsa din
1802(anterioară „naşterii”României din ianuarie 1859) avea Mercur la 29:35Leu
în careu cu Uranus retrograd şi Venus(14:43Balanţă) în sesquicuadratură cu
acelaşi Uranus. În 1908, Neptunul eclipsei făcea un semicareu cu Uranus
retrograd. În 1940, poziţia Soarelui la momentul cutremurului făcea o opoziţie
cu acelaşi Uranus retrograd în grad anaretic/critic.
Din acest moment, putem spune că avem un tipar care apare în ceea ce
priveşte cutremurele din România şi această revelaţie m-a făcut să mă gândesc

că şi ţările au poate destine şi datorii karmice indicate de Nodul Nord din temele
lor natale, de planete retrograde sau aflate la grade anaretice(gradul 29) şi că
aceste catastrofe naturale au rolul de „corecţii”. Cred că trebuie să
„personificăm” ţările, căci şi ele pot avea trăsături de caracter precum oamenii şi
aceasta nu este singura asemănare. Dar acesta poate fi un alt subiect de analiză
pentru un material care să se ocupe de aceste chestiuni.
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