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CAPITOLUL XCVIII.

Diverse modalitãþi de rectificare a Nativitãþilor

Cel care va avea de judecat acþiunile ºi evenimen-
tele neprevãzute viitoare, ca urmare a influenþei ce-
rului, dintr-o Nativitate, este necesar sã aibã în pri-
mul rând locurile planetelor, adicã Miºcãrile lor exact 
calculate, rectificate, ºi gata pentru a fi considerate, 
conform celor mai Moderne ºi recunoscute legi ale 
Artei; astfel, mai întâi va trebui sã întocmeascã Harta 
în funcþie de ora estimatã care i se dã; ºi apoi va trebui 
sã se gândeascã dacã aceea este ora realã de Naºtere 
sau nu, ca nu cumva sã se înºele fie în totalitate asu-
pra Semnului Ascendentului, fie, prin ora nesigurã 
sau eronatã, sã greºeascã multe grade în Semn, adicã 
sã aibã câteva grade sau nici un grad, sau ultima par-
te a unui Semn pe ascendent; eroare prin care nu 

Aceastã hartã 
în format 

modern, la 
pagina 431
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se poate face nici o judecatã sigurã sau logicã asupra Înfãþiºãrii, 
formei, constituþiei sau averii Nativului. Anticii, pentru a rezolva 
aceastã eroare ºi pentru a corecta momentul naºterii, au transmis 
posteritãþii unele modalitãþi ºi mijloace, prin care presupusul timp 
din Nativitatea cuiva sã poatã fi rectificat ºi adus la ora adevãratã 
ºi perfectã; pe aceste Metode vi le voi transmite în primul rând, 
ºi apoi vã voi explica pe care dintre ele le consider cele mai po-
trivite ºi demne de urmat de cãtre Învãþãcel. Pe atunci, prima 
modalitate de rectificare a Nativitãþii, ºi de aducere la momentul 
când Copilul este separat prima datã de Mama lui, ºi respirã aerul 
acestei lumi, era prin Trutina sau Investigarea lui Hermes (unul 
dintre cei mai înþelepþi dintre muritori, ºi la fel de antic precum 
Moise), iar aceastã modalitate este de departe cu mult mai veche 
decât Animodarul lui Ptolemeu, recunoscut de însuºi Ptolemeu 
în cel de-al 51-lea Centiloquium al sãu (dacã acesta îi aparþine), 
dupã cum fãrã îndoialã consider cã da; cuvintele lui sunt, Semnul 
în care se aflã Luna la momentul naºterii, indicã faptul cã acel 
Semn este ascendentul din momentul Concepþiei; ºi Semnul în 
care se aflã Luna atunci când Copilul este conceput, indicã faptul 
cã acel Semn, sau opusul sãu, reprezintã Semnul de pe ascendent 
la Naºtere, &c. Cãci Hermes este de aceastã pãrere, cã acel grad 
din Semnul în care se afla B la momentul conceperii Copilului, 
este gradul adevãrat al ascendentului de la Naºtere. Acest mod de 
verificare, deºi de un mare folos ºi rodul unei bogate experienþe, în 
multe exemple nu rãmâne neschimbat ci diferã cu un grad, douã 
sau trei, toatã utilitatea acestuia pentru mine fiind, atunci când 
mi s-a dat un timp nesigur, sau când momentul naºterii era greºit 
cu o orã sau douã, cã m-a ajutat cu Semnul ascendentului, dar 
rareori cu gradul sau cu aproximarea lui; totuºi ºtiu cã Junctine 
insistã mult asupra acestui mod, ºi aratã multe exemple verificate 
cu el, care coincide cu Hãrþile cerului corectate prin Evenimente; 
mulþi Autori au avut o pãrere bunã despre acest mod ca ºi el, adicã 
Schoner, Pontanus, Sir Christopher Heydon, ºi alþii.
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Corecþia unei Hãrþi estimate a Cerului
prin Trutina lui Hermes

Anul, ziua ºi ora naºterii fiindu-vã date, întocmiþi Harta, 
rectificaþi locul B pentru acea orã ºi plasaþi-o pe Hartã.

Apoi luaþi distanþa B de la Unghiul de Est, sau Ascendent (vezi 
explicaþia), dacã ea este sub pãmânt, adicã în Casele 1, 2, 3, 4, 
5, 6; sau dacã ea este deasupra Pãmântului, adicã în Casele 12, 
11, 10, 9, 8, sau 7. Luaþi distanþa ei de la cuspida Casei a ºaptea 
sau Unghiul de Vest, scãzând Semnele ºi Gradele Unghiurilor din 
Semnul ºi Gradul B, ºi adãugând 12 Semne întregi la locul B, dacã 
nu se poate face altfel scãderea. Cu aceastã distanþã a B de la Unghi 
mergeþi la Tabelul de mai jos, numit

Tabelul vieții Copilului în Pântecul mamei sale

Sem
ne

Grade
Luna sub 
pãmânt de la 
ascendent

B deasupra 
pãmântului 
de la casa a 
!aptea

Un Tabel al lunilor

Într-un an Obișnuit An 
Bisect

0 0 273 258 Ianuarie 31 3
0 12 274 259 Februarie 59 6
0 24 275 260 Martie 90 9
1 6 276 261 Aprilie 120 12
1 18 277 262 Mai 151 15
2 0 278 263 Iunie 181 18
2 12 279 264 Iulie 212 21
2 24 280 265 August 243 24
3 6 281 266 Septembrie 273 27
3 18 282 267 Octombrie 304 30
4 0 283 268 Noiembrie 334 33
4 12 284 269 Decembrie 365 36
4 24 285 270
5 6 286 271
5 18 287 272
6 0 288 273
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Modul de utilizare a acestor Tabele 
ºi partea lor practicã: 

1. Consideraþi dacã anul Naºterii voastre este Obiºnuit sau 
Bisect.

2. Observaþi în ce zi a anului este ziua de naºtere, înregistrând 
Lunile întregi, ºi adãugând în plus Luna în care este ziua de naºtere.

3. Numãrul lunilor de Viaþã a Copilului în pântecul Mamei 
sale, va fi scãzut din data naºterii; ºi dacã scãderea nu poate fi 
fãcutã altfel, atunci adãugaþi zilele întregului an, adicã 365 sau 366 
la ziua naºterii, ºi ceea ce rãmâne este numãrul de zile în care a avut 
loc concepþia.

4. Numãrul de zile rãmase îl introduceþi în Tabelul Lunilor, ºi 
veþi afla Luna ºi ziua din Lunã.

5. Luaþi în considerare locul B din ziua Conceperii la miezul 
zilei, care, dacã nu se aflã faþã de Unghiul estimat sau faþã de ascen-
dentul Nativitãþii la mai mult de 13 grade, indicã ziua Conceperii; 
dar dacã ea se aflã la mai mult de 13 grade, puteþi estima fie cã 
aspectele bune ale planetelor favorabile grãbesc Naºterea, fie cã 
aspectele dificile ale planetelor malefice o întârzie.

În Nativitatea noastrã B este la 1.44 grade c, ºi se aflã sub 
pãmânt, prin urmare consider ascendentul de la ea. 

Locul unde este situatã B este 2 semne 1 grad 44
la care adaug întregul cerc, deoare-
ce altfel nu se poate face scãderea. +12 0 0

Avem poziþia B 14 1 44

Aflãm ascendentul dupã ce ‑09 6 37

scãdem din poziþia B, rezultând 4 semn 25 grade 07

Merg la Tabelul Vieþii Copilului în pântecul Mamei sale la 
titlul Semne ºi Grade, ºi caut cel mai apropiat numãr de al meu, 
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aflu 4.24 ºi în rând cu acesta în dreapta, sub titlul B sub pãmânt, 
285, care ne indicã faptul cã perioada de gestaþie pentru Nativul 
nostru a fost de 285 de zile.

Dupã aceea, iau în considerare dacã anul naºterii este 
Obiºnuit sau Bisect, anul Naºterii sale este 1616 care împãrþit la 4 
ºi nemairãmânând nici un rest, aratã cã este un an Bisect; dacã ar 
fi rãmas unu, ar fi fost primul an dupã un an bisect, fiind un an 
obiºnuit; dacã ar fi rãmas doi, ar fi fost al doilea an, etc. Apoi am 
cãutat în Tabelul Lunilor, ce zi din an este ziua Naºterii: am gãsit cã 
ziua este 19 Septembrie. Caut în Tabelul Lunilor ºi sub anul Bisect 
aflu cã numãrul de zile pânã la sfârºitul lunii August este 244, la 
care adaug 19, adicã ziua naºterii, cele douã adunate dând 

244
263

19

Deci ziua Naºterii este 263.

Numãrul de zile ale Gestaþiei Copilului 285.

Care se vor scãdea din ziua Naºterii, prin adãugarea unui an 
întreg la 263. Anul Naºterii fiind Bisect, adaug 366 zile la 263, ºi 
nu 365 – acestea fiind zilele unui an Obiºnuit. Consider acesta 
motivul principal pentru care mulþi au greºit cu o zi sau mai mul-
te, prin neadãugarea unui numãr întreg de 366 de zile la ziua de 
Naºtere, dacã ea a fost într-un an Bisect.

Ziua Naºterii ºi 366 adunate dau  629

din care scad durata Vieþii Copilului 285

ºi rezultã 344

Cu 344 merg la Tabelul Lunilor, ºi aflu ultima zi din Noiembrie 
din anul Obiºnuit ca fiind a 334-a, care, dacã adaug 10 zile la ea, 
fac 344, ºi mã duc la a zecea zi din Decembrie care este Duminicã 
1615. În acea zi la prânz, în Origanus, B fiind la 28.13 i, la mai 
puþin de 8 grade distanþã de Ascendentul Naºterii. Dacã atunci 
luaþi în considerare miºcarea diurnã a B, o veþi gãsi cu o miºcare 
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foarte rapidã, la 15 grade ºi 7 minute; ºi dacã ºtiþi în câte ore ajunge 
ea în zece Decembrie la 6 grade j, prin calcul veþi afla cã miºcarea 
B fiind de 15 grade &c, ea va ajunge în al ºaselea grad al j în acea 
Duminicã noaptea, cam în jur de ora unu. Dacã acesta nu este un 
moment potrivit, &c. pentru a procrea, las la judecata voastrã, &c. 

Aceastã Nativitate este rectificatã cu exactitate prin Evenimente, 
atât cele care depind de Direcþiile lui Medium Coeli, cât ºi cele 
care depind de ascendent cu respectivii Promitori.

Unii au realizat alt mod de a afla ora Conceperii, dar îl con-
sider prea delicat pentru a fi discutat acum, iar în metodã nu am 
prea mare încredere: totuºi, iatã care este,

Trebuie sã luaþi în considerare ascensiunea dreaptã a A la 
Miezul zilei din data Conceperii, scãzutã din j, în oricare Semn 
ar fi A: trebuie sã luaþi ascensia oblicã din ziua naºterii, pentru B 
de sub elevaþia Polului în care are loc Naºterea; scãdeþi ascensia 
dreaptã a A din cea oblicã a B, iar ce rezultã convertiþi în timp, 
acele ore indicând momentul conceperii.

Sau astfel: Luaþi ora Prânzului din Tabelul de Case, conside-
rând-o pentru Casa a 10-a, în rând sunt gradele A din Semnul 
în care se aflã la momentul conceperii. Luaþi ora Prânzului pen-
tru poziþia B la momentul naºterii, sub Ascendent. Scãdeþi orele 
corespunzãtoare situãrii A în Casa a 10-a, din cele corespunzãtoare 
poziþiei B pe ascendent, adãugând 24 de ore, dacã este nevoie; ceea 
ce rezultã se presupune cã reprezintã momentul Conceperii.
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CAPITOLUL XCIX.

Despre Rectificarea unei Nativitãþi prin Animodar

Mulþi, dintre ei foarte erudiþi, folosesc în zilele noastre corecþia 
timpului estimat al naºterii prin Animodar.

Dupã ce aþi întocmit Harta Cerului cât mai aproape de un 
moment estimat cât mai real, Ptolemeu vã îndeamnã sã luaþi în 
considerare cu atenþie gradele Semnului în care s-a aflat ultima 
Lunã nouã înainte de Naºtere, sau dacã era o Lunã plinã, gradul 
Semnului în care s-a aflat unul dintre luminarii care era deasu-
pra pãmântului. Vedeþi care Planetã din Hartã are cele mai multe 
demnitãþi, adicã esenþiale în acel grad; ºi dacã gradele în care se 
aflã sunt mai apropiate de gradele cuspidei ascendentului decât de 
ale cuspidei Mijlocului Cerului, puneþi atâtea grade pe ascendent 
câte are Planeta în Semnul care guverneazã gradul în care s-au aflat 
B nouã sau B plinã; dar dacã gradele Planetei sunt mai apropiate 
de Mijlocul Cerului decât de ascendent, faceþi gradele Mijlocului 
Cerului aceleaºi cu ale sale, ºi astfel schimbaþi harta anterioarã în 
funcþie de aceste Unghiuri; dar dacã uneori se întâmplã ca douã 
Planete sã aibã demnitãþi egale în gradele mai sus menþionate, 
acceptaþi-o pe cea care are gradele cele mai apropiate de Ascendent 
&c. Deºi Nativitatea noastrã a fost rectificatã prin evenimente, ºi 
deci nu mai are nevoie de aceastã modalitate de rectificare, pentru 
ilustrare vom examina dacã verificarea acesteia prin Animodar va 
coincide cu ceea ce s-a verificat prin evenimente; deoarece timpul 
estimat care mi s-a dat la început nu era diferit de cel real ºi corectat 
cu mai mult de un grad faþã de ascendent, &c. La 15 Septembrie 
1616 fiind Duminicã era o < a B, sau fusese o B plinã cu patru zile 
înainte de naºtere, ºi cam în jurul orei unsprezece ziua, A se afla 
la 2 grade 32 minute g, deasupra pãmântului, prin urmare am 
examinat care Planetã are cele mai multe demnitãþi în acel grad: 
dacã vã uitaþi în Tabelul demnitãþilor Esenþiale la pagina 142 din 
Volumul I îl veþi gãsi pe G datoritã exaltãrii sale ºi a triplicitãþii în 

Tabelul 
demnitãþilor 
Esenþiale 
îl gãsim de 
asemenea la 
pagina 453.



39

CAPITOLUL XCIX.

Despre Rectificarea unei Nativitãþi prin Animodar

Mulþi, dintre ei foarte erudiþi, folosesc în zilele noastre corecþia 
timpului estimat al naºterii prin Animodar.

Dupã ce aþi întocmit Harta Cerului cât mai aproape de un 
moment estimat cât mai real, Ptolemeu vã îndeamnã sã luaþi în 
considerare cu atenþie gradele Semnului în care s-a aflat ultima 
Lunã nouã înainte de Naºtere, sau dacã era o Lunã plinã, gradul 
Semnului în care s-a aflat unul dintre luminarii care era deasu-
pra pãmântului. Vedeþi care Planetã din Hartã are cele mai multe 
demnitãþi, adicã esenþiale în acel grad; ºi dacã gradele în care se 
aflã sunt mai apropiate de gradele cuspidei ascendentului decât de 
ale cuspidei Mijlocului Cerului, puneþi atâtea grade pe ascendent 
câte are Planeta în Semnul care guverneazã gradul în care s-au aflat 
B nouã sau B plinã; dar dacã gradele Planetei sunt mai apropiate 
de Mijlocul Cerului decât de ascendent, faceþi gradele Mijlocului 
Cerului aceleaºi cu ale sale, ºi astfel schimbaþi harta anterioarã în 
funcþie de aceste Unghiuri; dar dacã uneori se întâmplã ca douã 
Planete sã aibã demnitãþi egale în gradele mai sus menþionate, 
acceptaþi-o pe cea care are gradele cele mai apropiate de Ascendent 
&c. Deºi Nativitatea noastrã a fost rectificatã prin evenimente, ºi 
deci nu mai are nevoie de aceastã modalitate de rectificare, pentru 
ilustrare vom examina dacã verificarea acesteia prin Animodar va 
coincide cu ceea ce s-a verificat prin evenimente; deoarece timpul 
estimat care mi s-a dat la început nu era diferit de cel real ºi corectat 
cu mai mult de un grad faþã de ascendent, &c. La 15 Septembrie 
1616 fiind Duminicã era o < a B, sau fusese o B plinã cu patru zile 
înainte de naºtere, ºi cam în jurul orei unsprezece ziua, A se afla 
la 2 grade 32 minute g, deasupra pãmântului, prin urmare am 
examinat care Planetã are cele mai multe demnitãþi în acel grad: 
dacã vã uitaþi în Tabelul demnitãþilor Esenþiale la pagina 142 din 
Volumul I îl veþi gãsi pe G datoritã exaltãrii sale ºi a triplicitãþii în 

Tabelul 
demnitãþilor 
Esenþiale 
îl gãsim de 
asemenea la 
pagina 453.

Semn ºi termen, în acel grad în care se aflã A, deci 
el este principalul guvernator al acelei B pline: dacã 
examinãm gradul în care el se aflã în Harta noastrã, 
îl vom gãsi la 9 grade b, care este mai apropiat de 
gradele Ascendentului decât de cele ale Mijlocului 
Cerului, Ascendentul prin aceastã corecþie trebu-
ind sã fie la nouã grade ºi 2 minute j, dar dacã 
am acceptat cã D are cele mai multe demnitãþi, cum 
unii este posibil sã fi fãcut aceasta, atunci veþi putea 
vedea o stranie coincidenþã. V-am arãtat doar o mo-
dalitate de modificare a Horoscopului prin Metoda 
numitã Animodar, dar nici Trutina lui Hermes, ºi 
nici metoda Animodar nu sunt o bazã atât de sigurã 
precum Corecþia care este realizatã prin Evenimente. 
Dar atunci când stabilim Nativitãþile Copiilor înain-
te de a se petrece un eveniment, vom folosi una sau 
alta dintre modalitãþi.
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CAPITOLUL C.

Rectificarea unei Nativitãþi prin Evenimente, 
ºi întocmirea unui Speculum Astrologic

Unii dau reguli pentru rectificarea Nativitãþii utilizând 
Tranzitele Planetelor asupra principalelor locuri Hilegiacale ale 
Nativitãþii; alþii printr-o hartã a Profecþiilor ce guverneazã ascen-
dentul ºi Mijlocul Cerului ºi Promitorii lor: dacã ar fi fost vreo 
siguranþã în oricare dintre aceste modalitãþi, aº fi recomandat-o; 
dar cum, în practica mea, nu am aflat nici un adevãr sau probabili-
tate prin vreuna dintre cele douã modalitãþi, le las pentru cei care 
sunt dornici sã le practice, ºi vã sfãtuiesc sã studiaþi pagina 380 din 
Origanus ºi John Schonar* care amplificã cea din urmã metodã 
prin rectificarea propriei Nativitãþi, ºi pagina 226 din Pezelius &c. 
Autori care explicã celor dornici partea practicã a acesteia, &c.

Cel care va dori sã rectifice cât mai exact o Nativitate, trebuie 
sã o facã utilizând acele Evenimente care i s-au petrecut Nativului, 
înainte de a-i întocmi Nativitatea; în acest scop trebuie sã adune 
cu promptitudine toate datele pe care le poate afla, pe cele mai în-
semnate, împreunã cu acel moment, adicã anul ºi luna, ºi dacã este 
posibil ziua când au avut loc, dar luna ºi anul vor fi de mare ajutor, 
dacã timpul exact nu se poate afla; cãci uneori suntem constrânºi 
sã acceptãm doar anul fãrã lunã. Particularitãþile acelor evenimen-
te pot fi nenorociri, boli, sau pierderi ce au afectat trupul; ºi acestea 
sunt probabile la conjuncþia (tranzitul), progresia Ascendentului 
sau la întâlnirea cu un Promitor Malefic; de vreme ce luaþi în 
consideraþie ascendentul ca fiind locul de unde pornim munca 
noastrã, numit în aceastã lucrare Semnificator, reprezentând un 
anume eveniment sau boalã ce ar putea afecta Nativul, Planeta 
care îl influenþeazã fizic sau prin aspect, se numeºte Promitor, ºi 
indicã însemnãtatea ºi natura accidentului sau a bolii, sau promite 
* Johannes Schoener (1477-1547), om de ºtiinþã german de o activitate ºtiinþificã 
impresionantã, ºi editorul manuscriselor lui Regiomontanus. (n.n.)
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sã realizeze ceea ce Semnificatorul indicase cã se va întâmpla &c. 
Medium Coeli* este un alt Semnificator, a cãrui relaþie cu câþiva 
Promitori o analizãm pentru onoruri, Avansare, Cãsãtorie, &c. ºi 
într-adevãr, o Nativitate nu poate fi corect rectificatã decât prin 
Evenimente corelate cu unul dintre Unghiuri sau cu ambele. A 
într-o Nativitate este semnificatorul principal, la fel fiind B ºi O, 
totuºi o rectificare mulþumitoare pornind de la acestea, nu poate fi 
obþinutã: acestea cinci se numesc locuri principale sau Hylegiacale 
dintr-o Nativitate; prin urmãrirea sensului acestora se poate afla 
cea mai mare parte a problemelor ºi a evenimentelor neprevãzute 
ce pot afecta un bãrbat sau o femeie, din punctul de vedere atât 
al naturii Evenimentului, cât ºi al Momentului când vor avea loc. 
Cea mai bunã Metodã pe care o cunosc, ºi pe care am folosit-o, 
este ca, mai întâi, în funcþie de timpul estimat, sã întocmim un 
Speculum, în care sã poziþionãm Planetele ºi Cuspidele Caselor, 
având grijã sã rectificãm poziþia B cu acel timp estimat: întocmiþi 
Speculum dupã cum urmeazã; ºi alcãtuiþi-l din atâtea rânduri câte 
vedeþi.

* Medium Coeli, lat. - Mijlocul Cerului
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Un Speculum Astrologic al NATIVITÃÞII noastre
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