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Dragă C,
Am cerut ghidarea cărților de Tarot pentru întrebările puse de tine, dar am
ridicat și hărțile voastre natale pentru a-mi completa perspectiva asupra relației
voastre.
În mesajul pe care mi l-ai trimis pe e-mail, ai întrebat dacă există cale de
întoarcere în relația pe care ai avut-o cu o anumită persoană. Răspunsul la această
întrebare a fost ”Da”, dar mi-am dat seama că acest răspuns nu ne lămurește dacă
această relație are șanse pe termen lung sau nu. De aceea, am întrebat și acest
lucru. Răspunsul cărților de Tarot a fost ”Nu”. De aceea, concluzionăm aici că
relația voastră s-ar putea relua la un moment dat, dar
nu conduce absolut nicăieri, situația nu devine mai
bună. Bărbatului care te interesează pe tine îi este
mult mai bine în relația în care se găsește acum, dar
nu cred că aceasta va dura prea mult timp. Femeia cu
care este acum este mult mai puternică decât el
(Forța) și probabil mai bine situată material; între ei
există atracție fizică, dar și interese financiare majore.
Este posibil ca în caz de eșec să încerce să se întoarcă
la tine, dar sfatul meu este
acela de a-ți vedea de viața
ta. Cred că pentru tine este
mai potrivit un alt tip de
bărbat, care să aibă mai multe planete în semne de
Apă sau care să fie născut în semn de Apă (Rac,
Scorpion, Pești). Este posibil ca el să fie deja parte din
viața ta, să îl cunoști, să îți facă asiduu curte, poate
chiar ați flirtat sau ați avut un fel de relație. Este o
persoană romantică și poate răspunde nevoilor tale
afective mult mai bine. Dacă nu există încă în viața ta,

1

Astrolog Ada Cocoş

www.astroland.ro

astrologie@astroland.ro

vei cunoaște acest bărbat foarte foarte curând pentru că el a apărut în etalarea
mea sub forma Pajului de cupe.
Cărțile de Tarot confirmă faptul că ești încă prinsă sufletește în trecut, în
relația care s-a încheiat (VI de cupe), dar acest lucru te poate împiedica să vezi ce
e sub nasul tău, mult mai bun și mai potrivit pentru tine. La aceste neplăceri
sentimentale pare că se adaugă și o problemă financiară sau legată de niște
bunuri, astfel încât îți este dificil să iei acum cele mai bune decizii.
Chiar dacă nu am ora de naștere a bărbatului care te interesează, am putut
determina poziția planetelor din harta lui natală în semne, dar casele nu pot fi
calculate decât dacă am ora de naștere. Harta ta am putut să o ridic pentru că am
ora de naștere. Privind la cum interacționează planetele tale cu ale lui mi-a fost
foarte clar că el este o persoană impulsivă, sexuală, o persoană pe care o domină
instinctul și de aceea are mari probleme de fidelitate. E foarte adevărat că pentru
el relațiile intime cu diverse persoane nu înseamnă mare lucru, ci un fel de
necesitate fizică, un act fizic care să îi aducă plăcere și care să îi hrănească
spiritul de aventură. Din harta ta natală se remarcă faptul că ești o persoană
pentru care afecțiunea, manifestările emoționale, romantice cântăresc foarte
mult, deși nu îți manifești sentimentele deschis și ești de felul tău defensivă, mai
rigidă, mai rece, cu pretenții mari de la partener. Ești o persoană sensibilă, ușor
de rănit și destul de ușor de manipulat pentru că tinzi să îți idealizezi partenerii.
Amândoi însă aveți de învățat lecții despre relații, valoare personală și gestionarea
resurselor, de aceea probabil că ați fost atrași unul de celălalt. Atracția fizică
există, e posibil să fi simțit că alături de el ești mai puternică, ai un mai bun simț
al direcției, dar aveți nevoi emoționale și afective complet diferite astfel că el va
sfârși mereu rănindu-te. În plus ajunge să se simtă sufocat, înecat lângă tine.
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