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 Soarele in Leu in Casa a XII-a 

 Ascendent in Fecioara, Mercur in Rac in Casa a XI-a 

 Luna in Capricorn in Casa a V-a 

 Venus in Rac in Casa a XI-a 

 Marte in Fecioara in Casa I 
 

 

Analiza astrologica prezentata in acest material este bazata pe un numar limitat de factori din harta natala: 

semnul solar; Ascendentul si guvernatorul Ascendentului; Luna; Venus; Marte. 

 

Disclaimer: Aceasta analiza este oferita in scop de divertisment si nu este in nici un caz exhaustiva. Informatiile 

furnizate ar putea influenta deciziile sau comportamentul Dumneavoastra. Prin primirea acestor informatii, 

sunteti de acord sa va asumati intreaga responsabilitate pentru orice consecinte care deriva din utilizarea lor. 

Persoanele cu varsta de sub 18 ani trebuie sa faca dovada consimtamantului parintilor sau al tutorilor legali 

pentru primirea si utilizarea acestui produs.  
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1. Soarele in Leu Semnificatia Soarelui in 

horoscopul de dragoste 

Trateaza-i cu respect si vor dovedi ca isi merita reputatia de 

marinimie, curaj si simt al dreptatii. Generozitate, caldura, sarm; 

dar si mandrie, condescendenta si dramatism. Meschinarie si 

micime sufleteasca, nu; grandomanie si egotism, da. Cu un ego 

permanent infometat de atentie si apreciere, Leii se vad pe ei 

insisi ca fiind centrul universului. Obsesia de sine si vederile ne-

negociabile constituie factori de dezechilibru in relatiile Leilor. De 

aceea, flexibilitatea si maleabilitatea partenerului conteaza mult 

pentru succesul relatiei. Un Leu indragostit e coplesitor si nu 

intelege ca dragostea poate fi aratata si in moduri mai putin 

flamboiante. Partener loial, asteapta loialitate absoluta; orice 

tradare il raneste profund. Trebuie sa invete sa-si administreze 

sentimentele intense de posesivitate si gelozie.  

 

Când se face un studiu profesionist 

al horoscopului personal, Soarele 

este analizat nu numai în funcţie de 

semnul zodiacal în care este situat, 

ci şi în corelaţie cu mulţi alţi factori. 

În astfel de interpretări, astrologii 

uzează de o mult mai amplă 

simbolistică  a Soarelui, în care 

acesta este asociat cu energia, 

voinţa, autoritatea, ambiţia, 

onorurile, nobleţea, succesul, 

aroganţa, egoismul, oficialităţile, 

şeful, patronul şi orice alt personaj 

renumit sau aflat în poziţie de 

comandă. 

2. Ascendent in Fecioara, Mercur in Rac Semnificatia Ascendentului in 

horoscopul de dragoste 

Comuniunea mentală primează în alegerea perechii. Firea 

complexă şi pretenţioasă poate duce la două sau mai multe 

căsătorii. Mercur în semne de Apă este intuitiv şi creativ. 

Subiectiv, îşi formează raţionamentele sub influenţa emoţiilor şi 

sentimentelor. Are talent psihologic, caută să înţeleagă motivaţiile 

celorlalţi. Face conexiuni originale între părţi şi întreg, are o 

viziune holistică. Imaginaţia, fantezia, memoria afectivă sau 

senzorială sunt atuuri preţioase în procesul creativităţii. Simte 

înainte de a gândi. Uneori răspunsurile sau soluţiile îi vin de-a 

gata, fără să ştie de unde. Comunicarea este potenţată de 

empatie şi subtilitate. Mercur în Rac: Intelect creativ, imaginativ, 

receptiv, intuitiv. Emoţiile şi afectele influenţează raţionamentele. 

Memoria, excelentă, duce la o acumulare apreciabilă de 

informaţie şi experienţă. Există o înclinaţie spre meditaţie şi 

reflexie, dar formarea părerilor şi luarea deciziilor sunt mai rapide 

decât par. Se concentrează bine pe obiective şi este priceput în 

ceea ce face. Povesteşte frumos, scrie uşor şi cu multă fantezie. 

Ascultă cu atenţie ce au de spus ceilalţi. Comunică cu căldură, 

dar indirect, prin pilde cu miez. Ceilalţi îl văd sfătos, înţelept. Fin 

psiholog, este discret şi subtil în chestiunile sensibile. De regulă 

ocoleşte conflictele cu mult tact. Sensibil, poate fi uşor afectat de 

o remarcă sau alta, chiar dacă nu o arată. Nu se agită mult, dar îi 

place să se plimbe, să călătorească. Dă impresia că este lent, dar 

în realitate se mişcă destul de agil. Este iscusit în activităţile 

creative şi gospodăreşti. Este greu de scos din ale lui: dă 

impresia că te aprobă şi apoi face tot cum ştie. Este foarte 

subiectiv, suspicios, şi uneori ia lucrurile prea personal. Poate 

avea toane, nazuri, melancolii. Îşi revine greu din traumele 

emoţionale. Este permeabil la mesajele subliminale.  

Semnul  Ascendent influenţează 

foarte mult personalitatea de bază, 

determinată de poziţia Soarelui la 

naştere (zodia natală). Influenţa 

semnului Ascendent  este ca un fel 

de a doua natură, care se 

împleteşte cu cea impregnată de 

semnul solar. La un moment dat, 

deja nu prea mai contrează prea 

mult dacă un om este, să zicem, 

Gemeni cu Ascendent Leu sau Leu 

cu Ascendent Gemeni. Oricum, cu 

vârsta (mai ales după 30 de 

ani)  fiecare dintre noi începe să-şi 

perceapă tot mai accentuat 

trăsăturile tipice semnului 

Ascendent. Dar, indiferent de vârstă 

şi indiferent dacă suntem sau nu 

conştienţi de asta, ceilalţi tind să ne 

perceapă mai degrabă prin prisma 

caracteristicilor Ascendentului, 

decât prin prisma caracteristicilor 

zodiei de bază. Aspectul fizic, prima 

impresie, atracţiile sau repulsiile 

instinctive, toate depind foarte mult 

de Ascendent. 

Nota 1: Eventualele planete aflate in 

semnul Ascendent pot modifica 

profilul descris. 

Nota 2:  
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3. Luna in Capricorn Semnificatia Lunii in horoscopul 

de dragoste 

Luna în Capricorn dă un organism nu neapărat puternic, dar 

foarte rezistent. În lipsa unor intervenţii exterioare violente, 

favorizează longevitatea şi conservă puterea de muncă până la o 

vârstă înaintată. Individul se simte confortabil când are control 

asupra mediului, când poate să-l structureze, să-l folosească 

pentru atingerea ţelurilor. Nu se simte bine când trebuie să-şi 

exprime emoţiile şi de obicei preferă să le ţină pentru sine. Este 

ambiţios, serios, responsabil, perseverent, prevăzător şi înţelept. 

Se concentrează şi se organizează foarte bine. Dar poate fi şi 

rigid, zgârcit, egoist, suspicios, pesimist, inhibat sau anxios. Are 

talent pentru studiul profund şi meticulos, este înzestrat cu 

diplomaţie şi cu simţ strategic. Ţine la imaginea sa de om 

competent şi important. Poate fi atras de politică. De multe ori 

este lipsit de încredere în prima tinereţe şi devine mult mai 

productiv în partea a doua a vieţii. În prima parte poate avea un 

sentiment de nesiguranţă, care-l face să încerce mereu să se 

justifice, să caute acceptarea celorlalţi sau să aibă senzaţia că nu 

este suficient de iubit, de inteligent, de frumos sau de performant. 

Perfecţionist, luptă să-şi biruie toate aceste complexe. Destinul 

său poate suferi schimbări, dar cel mai probabil va favoriza 

reuşita în carieră. Reuşită care nu vine prin şansă, ci prin munca, 

tenacitate şi buna strategie. Sentimental, este reţinut dar 

constant. În lipsa altor configuraţii compensatoare, arareori are o 

viaţa de cuplu împlinită: căsătoria poate fi nefericită, rece, din 

interes sau târzie. Celibatul sau văduvia apar frecvent. 

 

Poziţia Lunii în momentul 

naşterii determină receptivitatea 

la mediul ambiant, lucrurile care 

ne fac să ne simţim confortabil, 

motivaţiile subconştiente, 

obişnuinţele, intuiţia, memoria, 

reacţiile instinctive în situaţii de 

criză, capriciile, capacitatea de 

a-i îndrăgi pe cei apropiaţi, 

fertilitatea, simţul matern şi 

ataşamentul faţă de cămin şi 

familie. Pe scurt Luna ne 

guvernează emoţiile, 

sensibilitatea, imaginaţia şi 

starea de spirit. Fiind strâns 

legată de senzaţii, gusturi şi 

preferinţe, Luna (împreună cu 

Venus) are un rol important în 

afinităţile noastre relaţionale, 

constituind un element de bază 

în studiul compatibilităţii dintre 

două persoane. Alături de 

Soare, Ascendent şi planeta 

care stăpâneşte Ascendentul, 

Luna este un element de bază 

al oricărei hărţi astrologice. 

4. Venus in Rac Semnificatia lui Venus in 

horoscopul de dragoste 

Se poate integra lesne în societate, dar în esenţă este „a private 

person”, care se simte în largul ei doar printre apropiaţi. Uşor de 

lezat, trebuie tratată cu delicateţe. Atrage fiindcă ştie să asculte şi 

să povestească, are tact şi sensibilitate. Se pricepe să 

economisească şi să investească, dar tinde să vadă în bani mai 

mult un instrument de securizare decât un mijloc de a-şi face 

viaţa cât mai plăcută. Emoţiile sunt puternice, profunde, bogate şi 

foarte nuanţate, dar de cele mai multe ori manifestarea lor e 

dulce, discretă sau timidă. Fiindcă vulnerabilitatea sufletească 

este crescută, teama de sentimente rănite poate conduce la 

retragerea în propria carapace sau chiar la inhibiţie. Viaţa 

personală este ţinută departe de ochii lumii, intimitatea este un 

deziderat esenţial. Iubirea are un parfum retro, de modă veche: 

apreciază cavalerismul şi trandafirii, declaraţiile romantice, 

plimbările sub clar de lună şi cinele cu lumânări. În cuplu, Venus 

în Rac este caldă şi diplomată, îşi intuieşte perfect partenerul, îl 

cocoloşeşte cu atenţii şi îşi doreşte să fie la rându-i protejată şi 

În astrologie, Venus oglindeşte 

aspectul feminin, receptiv, intim al 

afectivităţii: sentimentele, emoţiile, 

romantismul, tandreţea, felul în care 

dăruim sau primim iubirea, modul în 

care ne raportăm la o relaţie; în 

harta natală, Venus mai arată genul 

de partener care ni s-ar potrivi, care 

ne-ar completa, care ne-ar face să 

ne simţim în largul nostru. Dar, deşi 

guvernează în principal dragostea, 

„competenţele” sale merg mai 

departe: domneşte inclusiv asupra 

relaţiilor sociale, popularităţii, 

prieteniei, cooperării şi asocierilor. 

Şi fiindcă, în linii mari, Venus are în 

grijă tot ceea ce ne aduce bucurie şi 

ne face viaţa mai plăcută, sub 

jurisdicţia ei intră şi plăcerile, 
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cocoloşită. Nevoia de securitate şi confort afectiv face să fie 

atrasă de valorile tradiţionale: familie, cămin şi copii. Femeile cu 

Venus în Rac sunt atrase de bărbaţi receptivi, grijulii şi protectori, 

care le înţeleg stările sufleteşti şi necesităţile. Bărbaţii cu Venus 

în Rac sunt atraşi de femeile foarte  feminine, calde, înţelegătoare 

şi cu dragoste pentru casă. 

 

eleganţa, confortul şi... banii! 

5. Marte în Fecioară Semnificatia lui Marte in 

horoscopul de dragoste 

Chiar dacă nu se afirmă exuberant, sexualitatea este sănătoasă, 

bine ancorată în realitate şi destul de exigentă. Marte în Fecioară 

are un erotism cu necesităţi şi ritmuri constante, căruia îi acordă 

aceeaşi atenţie ca şi celorlalte funcţii ale organismului. Relaţia 

foarte bună pe care o are cu propriul trup îl răsplăteşte dăruindu-i 

din plin plăcere şi relaxare prin sex. Când doreşte pe cineva, 

Marte în Fecioară încearcă să-şi apropie omul respectiv 

devenindu-i util. Tendinţa către analiză şi „sortare” se reflectă în 

catalogarea amanţilor/amantelor în funcţie de performanţe sau în 

înregistrarea atenta a preferinţelor lor. Este atras de persoane cu 

mintea sprintenă, îngrijite, ordonate, harnice, cu bună creştere, cu 

spirit practic şi foarte curate. În plus, perechea trebuie să fie 

stabilă financiar, iar sexual trebuie să funcţioneze ca un 

mecanism în perfectă stare. Iată, într-adevăr un Marte pretenţios 

(poate un pic prea?). În mod paradoxal, se poate ataşa şi de o 

persoană dezordonată şi neglijentă, sperând că o va reeduca. Ce 

greşeală... 

Marte exprimă aspectul masculin, 

activ, exterior al afectivităţii: dorinţa, 

pasiunea, instinctul primar, stimulii 

care ne amorsează, felul în care 

acţionăm pentru a cuceri fiinţa 

dorită, atitudinea faţă de sexualitate. 

Mai indică, de asemeni, genul de 

partener care ne incită, care ne 

răscoleşte dorinţele. 
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