ECLIPSA 27 IULIE 2018. Astrolog: Să fie atenți
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Descriere foto: eclipsă

Eclipsa de Lună din 2018, ce va avea loc pe 27 iulie, este un eveniment fascinant. Pentru zodii și astrologi, are o
semnificație specială.
ECLIPSĂ LUNĂ 27 IULIE 2018. 103 minute, atât va dura eclipsa care va avea loc în seara zilei de 27 iulie 2018. Alte două
totale de Lună cu o durată asemănătoare (102 minute) vor avea loc pe 26 iunie 2029 şi 7 iulie 2047.

ECLIPSĂ LUNĂ 27 IULIE 2018. Eclipsele de Lună se numără printre fenomenele astronomice cele mai uşor de urmărit. Trebui
să ieşi din casă şi să priveşti către cer. Un telescop special sau alte echipamente te-ar putea ajuta să observi detalii precum cra
de la nivelul satelitului natural. Totodată, pentru a putea ﬁ observată eclipsa, cerul trebuie să ﬁe senin. La ora 23.22 va av

maximul eclipsei, moment în care Luna se va afla la cel mai înalt punct de pe cer.

ECLIPSĂ LUNĂ 27 IULIE 2018. Mariana Cojocaru, astrolog, într-o intervenție telefonică la Antena 3, a făcut următoarele pre
"Dacă este să privim perioada aceasta destul de aglomerată din punct de vedere astrologic, pot să vă spun că vom avea
Mercur în mișcare retrogradă în leu, vom avea și axa de destin, nordurile karmice - toate împreună impun decizii. Va tre
tranșăm lucrurile care stau în coadă de pește și situațiile delicate de viață".

ECLIPSĂ LUNĂ 27 IULIE 2018. "Zodiile vizate sunt leul, vărsătorul, scorpionul și taurul. Vor ﬁ afectați, într-o măsură mai mi
mai mare, unii dintre capricorni. Sfatul meu ar ﬁ ca persoanele să ﬁe atente la toate presiunile care vor ﬁ asupra loc. (...)
zodii pot ﬁ susținute foarte bine de o astfel de eclipsă, altele trebuie să ﬁe atente. Racii să ﬁe atenți, gemenii și fecioarele, pen
Mercur este retrograd. Încărcătură importantă este și pentru pești și săgetător", a zis astrologul. Mai multe, aici.

Vezi și: ECLIPSA LUNA 27 iulie video live. Cand e vizibila in Romania

