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Premierul Călin Popescu Tăriceanu este născut pe 14.01.1952, în 

Bucureşti, la o oră pe care nu o voi nominaliza din motive personale. Este un 
Capricorn în al 3-lea decan(guvernat de Soare), cu Ascendentul în Săgetător.  

Ca nativitate –Capricornul  – aparŃine tipului persoanei vârstnice, a 
înŃeleptului: este o persoană închisă în sine, rezervată, dedicată în cea mai mare 
parte, scopurilor sale de autorealizare materială şi socială; are un profund simŃ al 
datoriei, care îl determină să suporte cu stoicism încercările vieŃii; structural, 
este o personalitate rece şi conştientă, cu o evidentă lipsă de emotivitate. Motivat 
de o puternică dorinŃă de afirmare a personalităŃii sale(Soarele şi Mercur se află 
în Casa PersonalităŃii), ignoră adesea alte aspecte ale vieŃii sau nu le acordă 
atenŃia necesară, vitregite fiind astfel familia, prietenii, distracŃiile. Se 
încadrează în profilul psihologic al flegmaticului, o personalitate dură ca o 
stâncă, având ca trăsături dominante severitatea, asprimea, uscăciunea, 
robusteŃea şi sângele rece. 

Ascendentul în Săgetător aduce modestie, corectitudine; înclinaŃie spre 
aventură, mişcare şi sport; plăcerea de a călători. Săgetătorul nu reuşeşte să 
imprime caracterului extravertire, ci doar sociabilitate(comunică, dar nu se 
dezvăluie). 

Luna, care arată psihicul, cum este pe „interior” premierul, se află în zodia 
Leului şi indică ambiŃie, încredere în forŃele sale, snobism, aroganŃă; ea 
subliniază un caracter mândru, drept, dornic de afirmare şi de a i se recunoaşte 
meritele. ConjuncŃia cu Pluton aduce ceva capriciu, iritabilitate, impulsivitate în 
afaceri şi dragoste(zodia Leului). 

PoziŃionarea lui Mercur(inteligenŃa, comunicarea) în Capricorn şi în casa 
PersonalităŃii conferă o fire răbdătoare, înclinată spre logică, izolare; spirit critic, 
pătrunzător(priviŃi-i ochii!). Este o poziŃie bună pentru diplomaŃie şi politică; 
calculat, rece, ambiŃios, cu o memorie bună, îşi stabileşte cu precizie scopurile şi 
le urmăreşte cu o perseverenŃă ce poate degenera într-o încăpăŃânare vecină cu 
obsesia. Mercur domină Ascendentul aducând o vorbire fluentă, dar concisă, 
idei limpezi şi bine structurate, o inteligenŃă bazată pe logică. 

Legătura dintre casele PersonalităŃii şi a Subconştientului, pe de o parte, şi 
între casa Serviciului şi a Parteneriatului, pe de altă parte, arată o mare forŃă 
interioară, capacitate de autoanaliză, timiditate; oroare de imixtiune în viaŃa 
personală; sunt posibile asocieri de afaceri cu partenere de viaŃă sau invers, de 
transformarea unei asociate/colaboratoare/colege în parteneră de viaŃă. 

Cariera şi viaŃa socială sunt influenŃate de prezenŃa a 3 planete: Neptun, 
Marte şi Saturn. Neptun aduce idealism în ceea ce priveşte cariera, popularitate 
şi faimă; situaŃii confuze, scandaluri, dezamăgire, înşelăciuni. Aspectul disonant 
cu Soarele poate indica necazuri pe linie paternă, trădări, decepŃii; dublarea 
evenimentelor importante, neplăceri din partea femeilor. Marte, situat în 



BalanŃă, conferă o fire pasională în relaŃiile sentimentale, dificultăŃi în 
parteneriate şi căsătorie; ezitări şi lipsă de decizie în momentele importante; 
compromisuri cu efecte distructive pe termen lung. În casa Carierei, acest Marte 
aduce agresivitatea în afaceri şi viaŃa socială, lipsă de scrupule în ascensiune; 
şanse mari de a obŃine putere şi faimă; intoleranŃă pentru poziŃia de subordonat; 
aptitudini pentru profesii dure. Aspectul nefavorabil dintre Marte şi Soare creşte 
probabilitatea bolilor de inimă şi sugerează o influenŃă paternă autoritară; 
conferă predispoziŃie spre diverse accidente. Saturn, cea de-a treia planetă care 
marchează cariera, aşa cum este poziŃionat, reprezintă o poziŃie bună pentru un 
om politic, un avocat sau un militar; determină o înfăŃişare austeră, o puternică 
capacitate de concentrare; tendinŃa de a se surmena intelectual, din dorinŃa de a 
se achita perfect de responsabilităŃi. Careul lui Saturn cu Soarele natal determină 
un supraeu rigid şi sever, scrupule, inhibiŃii, egoism, pesimism, încăpăŃânare şi 
zgărcenie. Aspectul favorizează problemele cardiace sau cele care Ńin de 
sistemul osos; apariŃia unor obstacole, limite, când totul pare sa meargă 
excelent; răsturnări de situaŃie inevitabile, independente de voinŃa sa, care 
provoacă pagube sau pierderi; neînŃelegeri sau înstrăinare de părintele patern 
şi/sau faŃă de partenere sau asociaŃi(pe măsura trecerii timpului – Saturn). 

Cei care au Uranus în casa Căsătoriei, ca premierul nostru, rareori au parte 
de căsătorii pe termen lung, iar divorŃul este frecvent; aceasta pentru că ei îşi 
iubesc mult libertatea şi independenŃa; uneori, apar legături cu persoane 
căsătorite sau divorŃate, deşi căsătoriile se fac timpuriu sau într-un mod 
neaşteptat. Aspectul nefavorabil pe care-l face Uranus cu Jupiter din casa 
Comunicării arată ruperea relaŃiilor din incapacitatea de a comunica corect, 
călătorii scurte şi dese care pot nemulŃumi partenera. Dar Uranus se află într-un 
aspect nefavorabil şi cu Saturn din casa StrăinătăŃii, ceea ce arată şi rolul negativ 
jucat de o persoană străină sau de călătorii mai lungi făcute în alte Ńări. 

Venus aflat în casa karmică a Probelor şi Izolării arată faptul că premierul 
iubeşte solitudinea şi lini ştea; poate avea parte de duşmănii ascunse din partea 
unor persoane pe care odată le-a iubit; implicare în relaŃii sentimentale secrete 
sau care se sfârşesc dureros. 

Lilith sau Luna Neagră în Rac indică o karmă familială; relaŃiile cu 
femeile se manifestă dizarmonios; bărbaŃii care au o astfel de Lună Neagră sunt 
puternic legaŃi de mamă, de femei în general; ei caută adesea în partenera de 
viaŃă o reflectare a mamei. Lilith se află în casa Parteneriatului şi Căsătoriei, 
indicând şi o karmă relaŃională. Tot aici sunt şi duşmanii publici, pe faŃă, 
procesele, indicând astfel rupturi de parteneriate sau asocieri, trădările, 
divorŃurile. Aspectele nefavorabile pe care le face Luna Neagră cu Soarele şi cu 
Mijlocul Cerului indică relaŃie rece sau chiar tensionată cu părintele patern; 
pasiuni tulburătoare pentru femei fatale, seducătoare, misterioase care pot dăuna 
imaginii publice, carierei, reputaŃiei. 

 
 



Portret fiziognomic 
 

Fiziognomia sau arta citirii feŃelor prezintă avantajul de a putea afla 
caracterul şi chiar destinul probabil al unei persoane, fără a-i cunoaşte data 
naşterii, ci doar privindu-i chipul. De aceea, este un instrument extrem de util 
tuturor oamenilor, dar indispensabil persoanelor care lucrează în comunicare şi 
relaŃii publice. 

C. T. Tăriceanu are o faŃă tipică de Lemn, conturul acestei feŃe fiind 
dreptunghiular de la frunte până la bărbie. Structura corpului este înaltă, subŃire, 
dreaptă, sugerând imaginea unui copac de esenŃă tare. Lemnul aduce bunăvoinŃă 
şi tenacitate. Un asemenea om nu obŃine nimic prea uşor; trebuie să muncească 
mai mult decât alŃii pentru a reuşi să-şi atingă scopurile propuse. Foarte frecvent, 
aceşti oameni se nasc în familii bogate sau cu un statut social bun, ceea ce le 
asigură un start bun în viaŃă. Ei se bucură de longevitate, având o rezistenŃă bună 
atât în faŃa bolilor, cât şi la loviturile adversarilor. Au înclinaŃia de a prelua 
conducerea într-un domeniu şi adesea şi dorinŃa de a-i ajuta şi pe alŃii să 
evolueze. 

Se mai studiază, de asemenea, proporŃia dintre cele 3 porŃiuni ale feŃei: 
cea superioară(între linia părului şi sprâncene) – indică copilăria şi adolescenŃa; 
mijlocie(între sprâncene şi vârful nasului) – indică vârsta mijlocie; 
inferioară(între vârful nasului şi marginea de jos a bărbiei) – indică bătrâneŃea. 
La domnul premier, lungimea lor creşte progresiv, ceea ce arată evoluŃie 
continuă favorabilă, ascensiune socială şi prosperitate materială. 

Urechile arată primii 14 ani din viaŃa unei persoane, conform fizionomiei 
chinezeşti. Potrivit maeştrilor acestei ştiinŃe, urechile mari, lungi şi groase sunt 
cele mai favorabile. Atât cât am reuşit să analizez această parte a feŃei lui C. P. 
Tăriceanu, privindu-i profilul în puŃinele fotografii de acest gen, urechile lui nu 
se încadrează în tiparul descris ca cel mai favorabil. Urechile au lobii mici (linia 
lor superioară este situată sub linia sprâncenelor), ceea ce arată nenoroc în relaŃii 
şi în viaŃa sentimentală, relaŃii distante cu părinŃii şi/sau cu partenerii de viaŃă 
sau de alte interese; necesitatea de a munci din greu şi cu riscul de a i se 
recunoaşte parŃial sau deloc meritele. De asemenea, urechile sunt situate destul 
de jos - partea lor inferioară este sub vârful nasului - fapt ce indică o voinŃă 
puternică, perseverenŃă, longevitate, noroc mai mult în ultima perioadă a 
vieŃii(lucru accentuat şi de bărbia puternică); căsătorii multiple. 

Fruntea indică capacitatea mintală, copilăria, ereditatea, părinŃii. Ea nu 
este suficient de lată ca să ne facă să susŃinem că a avut o copilărie fericită, în 
adevăratul sens al cuvântului. Asta nu înseamnă neapărat sărăcie sau alte 
probleme deosebite, ci mai ales singurătate, solitudine, frustrare, determinate de 
un părinte autoritar, absent sau care nu şi-a manifestat dragostea faŃă de copilul 
său. 

Sprâncenele sunt nişte trăsături importante ale feŃei, fiind denumite 
protectoarele ochilor şi ele oferă detalii despre personalitate şi capacităŃile 



mentale. Sprâncenele lui C. P. Tăriceanu sunt o combinaŃie de sprâncene tip 
cuŃit  şi triunghiulare  ceea ce arată hotârâre şi răceală sufletească, capacitate de 
a lua decizii pe moment bazându-se pe logică; sugerează şi posibilitatea de a 
ajunge un politician faimos(lucru confirmat). Sprânceana stângă are o curbură 
mai accentuată, ea fiind astfel situată mai sus decât dreapta, ceea ce denotă fie 
neînŃelegeri între părinŃii săi sau chiar separarea lor, fie existenŃa unui frate sau 
surori vitrege; o viaŃă de familie instabilă; o minte calculată şi rece, extrem de 
abilă pentru jocuri politice. 

Ochii sunt denumiŃi „ferestrele minŃii” şi dacă ei sunt favorabili pe o faŃă, 
deşi nicio altă trăsătură nu este, persoana respectivă va fi inteligentă şi va avea 
noroc mai devreme sau mai târziu. Forma, mărimea şi intensitatea privirii lui C. 
P. Tăriceanu stabilesc încadrarea în categoria de ochi de Leu: sunt prelungi, au 
o privire directă şi pătrunzătoare; sunt autoritari şi inspiră teamă, chiar dacă 
privirea este calmă, lipsită de răutate. Ochii de Leu indică bogăŃia, inteligenŃa, 
hotărârea, poziŃia socială, curajul. Oamenii care au astfel de ochi sunt bine dotaŃi 
pentru funcŃii de conducere, în afaceri, politică sau în cadrul armatei. Sunt 
serioşi, muncesc din greu şi pretind acelaşi comportament din partea 
subordonaŃilor lor. 

Nasul este în partea centrală a feŃei, guvernând vârsta mijlocie. El arată 
bogăŃia, sănătatea şi pentru un bărbat reprezintă soŃia(mai este numit şi „steaua 
soŃiei”). Podul nasului – partea superioară, osoasă a lui – este înalt şi drept, fapt 
ce sugerează o poziŃie socială bună, o soŃie frumoasă, noroc în relaŃii, succes la 
sexul opus, energie vitală puternică, ambiŃie şi eficienŃă în muncă. Aripile 
nasului – umflăturile aflate de o parte şi de alta a vârfului nasului, deci partea 
exterioară a nărilor – sunt relativ mici. Această conformaŃie a nasului se 
încadrează în nasul tipic de Tigru , având deci un pod drept, plat, suficient de 
înalt, dar cam scurt, un vârf cărnos, iar aripile nasului nu sunt prea mari, astfel 
încât şi nările sunt doar puŃin vizibile. El sugerează bogăŃia materială obŃinută cu 
multă muncă şi în jurul vârstei mijlocii, după perioade de creşteri şi stagnări sau 
chiar eşecuri. Acest nas „adulmecă” foarte bine banii, deoarece „simte” foarte 
bine mirosul afacerilor rentabile. 

PomeŃii , cunoscuŃi şi sub numele de „oasele puterii”, arată nivelul 
autorităŃii personale, atât în familie cât şi în societate. PomeŃii premierului nu 
sunt vizibili, ei fiind teşiŃi ceea ce arată lipsa de agresivitate a sa, adesea luată 
drept lipsă de curaj. Dar numai priviŃi-i ochii, care aşa cum am spus, care 
prevalează asupra oricărei trăsături şi vă veŃi da seama că ar fi o concluzie 
eronată. Aceşti tip de pomeŃi, joşi, teşiŃi,  arată conservatorism, lipsa de apetit 
pentru confruntări deshise, el fiind adeptul opoziŃiei prin rezistenŃă, 
compromisuri sau lovituri „vătuite”. De fapt, rezistenŃa, perseverenŃa, răbdarea, 
sunt calităŃile cele mai importante ale lui  C. P. Tăriceanu, făcându-l „greu de 
doborât”, de dat la o parte. 

Cuta sub-nazală este aşezată vertical între nas şi gură şi dă informaŃii 
despre sănătatea şi poziŃia socială a persoanei. C. P. Tăriceanu are o cută sub-



nazală mai lată şi mai proeminentă în partea de sus şi destul de lungă. Aceasta 
arată fie că omul C. P. Tăriceanu, în ciuda realizărilor sale sociale şi materiale în 
cea de-a doua parte a vieŃii, nu se va simŃi fericit, împlinit(complicată este fiinŃa 
umană creată după chipul şi asemănarea Creatorului!), fie că vor exista 
probleme din alte domenii ale vieŃii care vor crea o stare de insatisfacŃie 
generală(familială, sănătate, etc).  

Gura are o funcŃie importantă, fizic fiind necesară hrănirii şi vorbitului; 
ea oferă informaŃii despre sănătate, succes şi relaŃii, aici aflându-se „Palatul 
relaŃiilor”. Se observă că premierul are buzele subŃiri, mai ales cea superioară 
fiind foarte puŃin vizibilă. Aceasta arată conservatorism, hotărâre, dar şi 
incapacitate de a-şi exprima sentimentele şi emoŃiile. Foarte adesea acest gen de 
oameni sunt acuzaŃi de cruzime, deoaece se crede că nu au sentimente. De fapt, 
ei şi le subordonează raŃiunii şi logicii creând astfel această impresie. Deoarece 
buza superioară este subŃire şi cuta sub-nazală aproape invizibilă în această 
zonă, se pare că în jurul vârstei de 50 de ani a existat o perioadă dificil ă în 
domeniul relaŃiilor sau cel financiar(eşecuri, trădări, obstacole). Ca tip 
fiziognomic, gura se încadrează într-una de tip unu, închisă, cu buze subŃiri şi 
drepte, aproape ca o linie dreaptă. Această tipologie sugerează o mare hotărâre, 
capacitatea de a comunica(dar de pe poziŃii de autoritate). Adesea oamenii cu 
acest tip de gură iau decizii, se află în poziŃii de conducere şi absorbiŃi de 
Ńelurile, de targeturile lor, devin egoişti şi lipsiŃi de compasiune. 

Bărbia , porŃiunea aflată în partea cea mai de jos a feŃei, ne oferă indicii 
despre perioada bătrâneŃii. Domnul premier are o bărbie pătrat ă şi lată ceea ce 
arată hotărâre, putere sexuală(?), bogăŃie, bătrâneŃe fericită; securitate financiară, 
confort şi dorinŃă de a se bucura de plăcerile vieŃii(cumulată cu anxietate 
puternică faŃă de ideea de bâtrâneŃe). 

Ca o ultimă privire, mai putem remamrca poziŃia capului, care este uşor 
lăsată pe spate, ceea ce indică încredere în forŃele proprii, mândrie, infatuare şi 
uşor dispreŃ(aici e „campion” un alt om politic!). 
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