
JUPITER in Varsator

Jupiter simbolizeaza bogatia, legea, justiţia, optimismul, posibilitatile de 
crestere(materiala si spirituala) ale unei persoane şi ca personaj individual 
reprezinta protectorii, cei care ne sprijina. In tema natala, el semnifica 
posibilitatile de expansiune ale individului atat la nivel inferior(timp liber, 
distractii), cat si la nivel superior(evoluţia sa). Intr-un cuvant, Jupiter arata ce si 
cat putem castiga. Este considerata o planeta care guverneaza relatiile dintre 
oameni si ea influenteaza, in mod deosebit, pe cei din zodia Sagetatorului si a 
Pestilor. Atunci cand are o influenta pozitiva, confera sinceritate, generozitate, 
optimism, bogatie materiala si/sau spirituala, capacitate de a procrea/crea; in 
cazul unor influente nefericite, Jupiter este „responsabil” de viclenie, fatarnicie, 
viciu, lacomie, tendinta spre ingrasare, senzualitate excesiva.

Am inceput anul 2009 cu intrarea lui Jupiter, pe 6 ianuarie, in zodia 
Varsatorului, unde va sta in acest semn pana pe 5 ianuarie 2010. De fapt, acesta 
este ciclul lui Jupiter, un an intr-o zodie, in 12 ani facand turul intregului zodiac. 
El este denumit cu larghete „Marele Benefic” desi nu intotdeauna aduce numai 
evenimente care, la momentul producerii lor, produc bucurie, dar privind in 
urma, vom constata ca am iesit castigati din ele. Ca varsta a omului, Jupiter 
guverneaza mijlocul vietii, perioada cea mai buna si anume cea cuprinsa intre 
35-42 de ani. In aceasta perioada, exista o preocupare sporita pentru cariera, 
profesie, situatie materiala, succes, faima, afirmare, recunoasterea meritelor. 
Este vremea calatoriilor, a expansiunii spirituale, cand se imbina exuberanta si 
vitalitate tineretii cu intelepciunea capatata in urma unei experiente de viata.

Jupiter in Varsator, semn de Aer si guvernat de Uranus, aduce expansiune 
in domenii precum informatica, telefonia, comunicatiile, televiziunea, 
calatoriile, electricitatea, tehnica si tehnologii, aeronautica, astrologie. De 
asemenea, el aduce mai multa toleranta fata de semeni diferiti ca rasa, religie, 
orientare sexuala, etc. Jupiter in Varsator este benefic pentru cei nascuti cu 
Soarele sau Ascendentul in zodiile Berbec, Gemeni, Balanta, Sagetator si 
Varsator.

• Berbecii vor cunoaste o expansiune in anturaj, in cercul de prieteni. Daca 
sunt implicati in grupuri de oameni, pot sa ajunga, la un moment dat, 
lideri, conducatori. Ca liber-profesionisti, se pot bucura de cresterea 
veniturilor lor.

• Gemenii se pot decide sa calatoreasca, iar cei care au facut-o deja, se pot 
stabili chiar peste hotare. Altii isi vor satisface setea de cunoastere prin 
intoarcerea la scoala sau initierea intr-un domeniu nou.



• Balantele isi vor petrece mai mult timp in societate si daca isi doresc, in 
acest an, sa devina parinti, vor avea o perioada foarte buna pentru 
realizarea acestei dorinte.

• Sagetatorii vor fi atrasi spre calatorii scurte, comunicare cu fratii sau 
surorile, cu vecinii sau se vor orienta spre completarea unor studii sau 
initierea intr-un domeniu.

• Varsatorii se pot astepta la expansiuni in domeniul profesional, dar si in 
ceea ce priveste....greutatea, de aceea trebuie sa fie atenti la cantar.

Jupiter in Varsator va fi insa mai putin benefic pentru zodiile Pesti, Taur, 
Rac, Leu, Fecioara, Scorpion si Capricorn, mai ales prin exagerarea unor 
tendinte in anumite domenii.

• Pestii se vor confrunta cu tendinta ca ceea ce este interior, intim, ascuns, 
sa iasa la suprafata. Perioadele de singuratate, de retragere si meditatiile le 
vor fi de mult ajutor pentru a trece mai usor peste aceste efuziuni.

• Taurii vor „gusta” expansiunea in ceea ce priveste cariera, cu consecinta 
comprimarii timpului afectat familiei, celor dragi. Trebuie sa inteleaga ca 
orice lucru are pretul sau si ca, mai devreme sau mai tarziu, vor fi chemati 
sa-l plateasca.

• Racii trebuie sa fie atenti la capitolul financiar, deoarece cheltuielile tind 
sa creasca. Este posibil sa fie nevoiti sa plateasca mai mult pentru diferite 
lucruri absolut necesare.

• Leii s-ar putea trezi angrenati in tot felul de flirturi, care pot escalada pe 
nesimtite catre relatii complicate. Problemele care pot apare vor depasi 
„placerile nevinovate”.

• Fecioarele s-ar putea confrunta cu reactivarea unor probleme de sanatate 
din cauza ca vor uita de dieta lor obisnuita sau se vor lasa seduse de 
mancaruri care le plac, dar care nu le sunt prielnice.

• Scorpionii se vor concentra pe schimbari in camin, in viata intima si 
familiala.

• Capricornii trebuie sa fie atenti la bugetul de cheltuieli si la datorii care 
vin din urma.

Momente importante ale lui Jupiter in Varsator

• Jupiter in retrogradare: 15 iunie – 13 octombrie 2009
Cand Jupiter se intoarce in retrogradare, actiunea lui de crestere, de 

Expansiune, se indreapta spre interior, astfel incat in aceasta perioada, e mai 
bine sa ne exploram propria noastra onestitate, cinste, sa ne orientam catre o 
crestere spirituala. Va trebui sa vedem daca suntem corecti fata de noi insine si 
daca nu cumva jucam un rol care nu ni se potriveste. In acelasi timp, evaluam si 
corectitudinea fata de ceilalti(parteneri, colegi, sefi, persoane iubite), daca noi 



insine ne prezentam in fata lor cu totul altfel decat cum suntem. Cand apar 
oportunitati in timp ce Jupiter este retrograd, ele sunt rezultatul unor actiuni din 
trecut, prin oameni pe care i-am intalnit sau avand conexiuni cu ceva care a fost 
initiat intr-o perioada anterioara. Se produc evenimente care ne amintesc, intr-un 
anume fel, de perioade cand perspectiva asupra vietii era mai optimista. Datorita 
apropierii de spiritual a lui Jupiter retrograd, în acest interval nu este favorabil a 
incepe activitati materiale, decat a acelora care sunt dedicate unor proiecte 
umanitare, altfel recompensele vor veni tarziu sau...deloc.

• Jupiter conjunct Neptun: 27 mai(direct), 10 iulie(retrograd) si 21 
Decembrie 2009(direct)

Aceasta combinatie confera tendinta spre exagerare, idealism, creste 
capacitatea de creatie, dar si predispozitia de a fi naivi. Suntem tentati sa 
acordam increderea noastra unor oameni care nu o merita, netezind astfel 
drumul catre deziluzii. Dorinta de a servi si de a ne sacrifica poate fi o reflectare 
a nevoii noastre de a primi mai multa iubire. Pe planul relatiilor personale, 
conjunctia poate aduce povesti romantice de iubire, chiar si pentru cei mai 
sceptici si mai nenorocosi nativi. Daca insa nu se pastreaza o legatura cu 
realitatea, alunecarea catre relatii complicate si lipsite de perspectiva este foarte 
probabila.

• Jupiter careu Marte: 6-7 iulie 2009
Energiile sunt prost directionate sau sunt folosite incorect; exista 

insatisfactii asupra rezultatelor obtinute in urma unor eforturi considerabile. Cei 
care apartin zodiilor de Foc(Berbe, Leu, Sagetator) si mai ales barbatii pot avea 
probleme cu partea sexuală. Apar neintelegeri si rivalitati sau se exacerbeaza 
altele mai vechi. Se poate intra usor in conflicte cu sefii, cu autoritatile publice, 
cu reprezentantii unor servicii sau cu partenerul, chiar daca, in general, nu 
sunteti persoane prea „razboinice”.

• Jupiter opozitie Venus: 10-11 septembrie 2009
Apar sau se adancesc insatisfactiile afective; chiar daca nu sunt prezente 

conflicte deschise, „ceva” parca lipseste. Este pregnanta o senzatie a unei 
prapastii intre ceea ce se doreste si ceea ce ofera sectorul sentimental. Nu uitati 
ca „mai binele” poate fi uneori „dusmanul binelui”. Riscul de a face alegeri 
gresite este apreciabil.

• Jupiter in Varsator si accidentele aviatice
Asa cum am scris mai sus, Jupiter in aceasta zodie aduce expansiune in 

domeniul aeronautic. Accidentele nu se pot datora lui, decat in cazul unor 
aspecte negative cu alte planete care conduc catre acestea. Tot in Varsator, 
foarte aproape de Jupiter se gaseste Neptun, care inseamna printre altele 
evenimente misterioase, aspecte legate de mental, viciu, secrete, confuzii, iluzii. 



Pana pe 28 mai, Jupiter s-a gasit in fata planetele Neptun, dar pentru ca ea este 
mai rapida, a ajuns-o pe aceasta din urma si a si depasit-o. Odata ajuns Neptun 
in fata lui Jupiter, el actioneaza ca un „val”, ca o perdea care poate conduce 
catre defectiuni tehnice inexplicabile, erori de pilotaj, conjuncturi de evenimente 
ciudate, etc. Perioadele de risc maxim sunt cuprinse in intervalele 28 mai-30 
iunie si 15-28 decembrie 2009, cand exista riscuri ca efectele acestei conjunctii 
nefavorabile sa fie cel mai evidente, mai ales in zilele in care se suprapun si alte 
aspecte nefavorabile.
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