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Editorial
Diante das dificuldades, o desejo de compartilhar conhecimento e
de unir os astrólogos solitários em um círculo com um incrível
potencial de expansão, serviram como fonte de inspiração para a
gestação da segunda edição e para a continuidade do projeto da
REVISTA ASTROLÁBIO.
As diferentes nacionalidades dos autores, as traduções de textos e
artigos inéditos e a parceria com a CINASTRO refletem um pouco
isso.
Mas ainda há muitas portas e espaços por abrir.
A Astrolábio só é possível graças à generosidade de astrólogos
dispostos a contribuir para que a astrologia seja um conhecimento
propagado com o respeito que ela merece.
A Astrolábio deseja ser um reduto, um templo virtual onde as
diferentes perspectivas se unem e se curvam para o céu,
desaguando até um ponto em comum, a astrologia, enquanto
oráculo mundano que é. Mira para além das diferenças e para além
do horizonte, concentrando-se na linguagem das estrelas.
Sob os sussurros celestes, há quem queira dizer, há quem queira
ouvir. Enquanto um fala, o outro escuta e assim, todos aprendem
ao mesmo tempo em que ensinam.

Evoé!
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A revista Astrolábio é uma produção
independente,
sem fins lucrativos.
Os textos publicados são de inteira
responsabilidade dos seus autores e
não necessariamente refletem a
opinião da revista. A reprodução dos
artigos e textos aqui publicados só é
permitida mediante autorização dos
autores.

ALGORAB

Sob os auspícios
mitológicos do corvo
POR CATARINA SPAGNOL E NICOLE ZEGHBI

Algorab é a estrela alfa da constelação do Corvo e está simbolicamente ligada a
esse pássaro. O corvo foi estigmatizado, em diferentes civilizações e períodos,
pelo mau agouro, sendo desde muito tempo sinônimo de acontecimentos
sombrios. Quais os mitos por trás dessa e de outras significações até hoje a ele
associadas? São visíveis na narrativa do mapa a ponto de serem incluídas no
enredo como testemunhos das estrelas fixas?
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Estrelas fixas
Seu poder sobre os acontecimentos
na Terra já era reconhecido na
Babilônia por volta de 1700 A.C e
apesar de associadas à mitologia
grega, a maioria é proveniente das
grandes civilizações da Mesopotâmia.
Os gregos utilizaram como referência
textos mesopotâmios que listava mais
de 30 constelações, contendo
também observações sobre suas
posições e movimentos.
As estrelas fixas, assim nomeadas pela
lentidão com que se movimentam no
céu, são ferramentas importantes na
leitura astrológica, produzem efeitos
poderosos, inalcançáveis aos planetas
e enriquecem a costura do enredo,
matizando a natureza desses astros
com sua significação.
Entretanto, para que haja
assertividade ou efetividade das
influências indicadas pelas estrelas é
necessário que estejam em acordo
com o testemunho da carta, pois
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sendo os planetas veículos da ação ou
intérpretes do enredo apresentado
pelo mapa, se as estrelas não
obtiverem seu apoio, por mais
poderosas que sejam, suas influências
ficarão na promessa.
A astrologia clássica determina que as
estrelas devem estar em conjunção ou
oposição aos planetas e pontos
importantes do mapa, como o
ascendente e o MC, para ativação de
seus efeitos, mais poderosos quando
os aspectos acontecem nos ângulos.

A força e a importância de uma estrela
dependem de sua magnitude,
relacionada com a visibilidade e o
brilho. Classificadas em uma escala
de 1 a 6, as estrelas de primeira
magnitude são as de maior brilho e as
que estão além da sexta magnitude não
são mais visíveis a olho nu, o que anula
sua importância astrológica. São
consideradas relevantes as estrelas com
magnitude entre 1 e 3 com exceção à
sazonalidade de algumas estrelas variáveis,
como Algol.

Como não há consenso sobre o grau de
proximidade a ser considerado no
aspecto com as estrelas fixas, será
adotada aqui a regra utilizada pela
maioria dos astrólogos, 3° em ascensão
reta e de 1° em declinação. O parâmetro
de modulação para ascensão reta é
definido pela magnitude da estrela,
sendo até 3° para as de primeira
magnitude, até 2° para as de segunda
magnitude e de até 1° para as de
terceira magnitude. É certo que quanto
mais próximo o aspecto, mais
poderosos os efeitos da estrela.
As estrelas fixas foram agrupadas em
constelações de acordo com sua
natureza. A semelhança entre a
natureza de uma estrela com a de um
ou dois planetas é determinante à sua
significação simbólica e à sua
interpretação. Spica, por exemplo, é da
natureza de Vênus e Marte, assim,

na interpretação deverá ser
considerada a natureza de cada um
desses planetas.
Em linhas gerais, os efeitos de uma
estrela no mapa dependem de sua
magnitude, exatidão do aspecto,
natureza do planeta associado à sua
atuação e condições gerais do mapa.
A simbologia mitológica costuma ser
preterida na interpretação,
sendo adotadas, automaticamente,
apenas as significações simbólicas
pertinentes à natureza planetária da
estrela.
Por meio das várias vertentes
mitológicas do corvo, expostas aqui,
pretende-se evidenciar, a partir de
breve análise dos mapas de Josef
Mengele e Brandon Lee, a influência
da mitologia sobre os significados das
estrelas fixas nos mapas astrológicos.
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Tippi Hedren em "Os Pássaros"

O CORVO

NA MITOLOGIA

"Que esse grito nos aparte,
ave ou diabo!", eu disse.
"Parte!
Torna à noite e à tempestade!
Torna às trevas infernais!
Não deixes pena que ateste a
mentira que disseste!
Minha solidão me reste! Tirate de meus umbrais!
Tira o vulto de meu peito e a
sombra de meus umbrais!"
Disse o corvo, "Nunca mais".
Edgar Alan Poe

Como é comum em narrativas
míticas, a figura do corvo apresenta
diferentes versões, que serão
apresentadas ao longo dessa reflexão.
A primeira delas conta que Corônis,
que era filha de Flegias, rei dos
lapitas e irmão de Ixión, costumava
passear nas margens do lago Beobes,
na Tesalia, onde lavava os pés.
Foi em um desses momentos de
descontração, que ela foi avistada por
Apolo, o belo deus do Olimpo, que
era filho de Zeus (Júpiter) e de
Latona (Leto), e irmão de Diana
(Ártemis).

Consta que Apolo era um deus de
inúmeras qualidades e com
atributos tão complexos que era
missão quase impossível relacionálos entre si. De modo geral, Apolo
é associado com o simbolismo da
luz, mas a ele também era
atribuído o amadurecimento
dosfrutos e a proteção das
colheitas contra camundongos e
pragas, assim como a proteção dos
rebanhos. Entretanto, as
habilidades de Apolo não
paravam por aí: ele era um hábil
arqueiro e as suas flechas tinham o
poder de afastar as doenças. Por
outro lado, as mesmas flechas que
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curavam, também eram capazes de
causar aos homens a morte súbita.
Para finalizar, vale mencionar que
Apolo também era associado às
profecias e à música.
Esse deus de múltiplos atributos,
com um simbolismo tão rico, que
desfrutava de grande prestígio no
Olimpo a ponto de todos se
curvarem em sinal de respeito,
encantou-se pela bela Corônis.
Casaram-se e certo dia, enquanto
Apolo ia para Delfos resolver alguns
assuntos, deixou um corvo de
plumas brancas como a neve para
vigiá-la. Mas Corônis não mandava
em seu próprio coração, e nutria
desde muito tempo uma paixão
secreta por Isquis, o filho arcadio de
Elato.
Embora já grávida de Apolo, ela
ousou encontrar-se com o seu
amado Isquis. A razão pela qual
Corônis preferiu Isquis a Apolo não
é clara. Segundo algumas versões,
ela estaria noiva de Isquis, que era
seu primo, por vontade do seu pai.

Para outros, ela temia o desprezo
dos homens por ser amante de um
deus e teria optado pelo
casamento com um mortal.
O fato que interessa a essa reflexão
é que o corvo presenciou o
encontro amoroso e correu
entusiasmado para Delfos informar
Apolo sobre o ocorrido. Porém,
Apolo já estava ciente do amor que
Corônis sentia por Isquis e ao invés
de elogiar a vigilância do corvo, o
deus o amaldiçoou por não ter-lhe
arrancado os olhos assim que se
aproximou dela. Essa maldição fez
com que o corvo ficasse negro e
desde entãotodos os seus
descendentes nascem da mesma
cor. (1)
Além de amaldiçoar o corvo, a fúria
de Apolo também fez com que
queimasse Corônis por seu amor
ilegítimo com Isquis. Entretanto,
ele não abriu mão do seu filho,
Asclépio, e entregou-o para ser
educado por Quirón no aprazível e
regenerador monte Pélion,(2) onde
lhe foi ensinada a arte da cura.
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Nesse ponto, é interessante ressaltar
que Quíron era filho de Cronos
(Saturno) e da ninfa Filira, pelos
quais foi abandonado, sendo então
achado e criado por Apolo, que lhe
transmitiu todos seus
conhecimentos. Quíron é
considerado o último dos centauros,
famoso por sua inteligência e
bondade, sendo possuidor de
grandes habilidades médicas. (3)
Algumas variações do mito narram
que Corônis, ao invés de ter sido
queimada por Apolo, foi liquidada a
flechadas por Ártemis, a pedido do
irmão.(4)
Versões da narrativa à parte, o fato é
que depois de todo o fatídico
incidente, Apolo ainda pretendia
conservar o corvo como
um emblema da adivinhação, mas
os sacerdotes se opuseram a isso.

Para eles, a adivinhação do sonho
era um meio mais simples e eficaz
de diagnosticar as doenças dos
enfermos do que o som enigmático
das aves.(5)
Após ter perdido a mãe pela voz
difamadora do corvo, Esculápio
cresceu e transformou-se em um
poderoso curandeiro e fez tais
progressos na medicina, que chegou
mesmo a ressuscitar vários mortos.
Conta-se que ele trouxe Glauco filho de Sísifo - novamente para a
vida e por isso, foi calcinado por
Zeus num ataque de inveja.(6)
Outras versões do mito contam que
Zeus fulminou Asclépio a pedido de
Plutão, o deus do submundo, que
estava com medo de que o poder
de ressuscitar os mortos pudesse
prejudicar seriamente a ordem do
mundo. Entretanto, apesar da morte
violenta, Asclépio foi divinizado.(7)
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Apolo

A segunda versão da narrativa
mítica sobre o corvo conta
que Apolo, ordenou à sua ave
de estimação que lhe fosse
buscar água de uma nascente
distante para matar a sua
sede. A água deveria ser
trazida numa taça (que é a
origem por trás da
constelação de mesmo nome).
No entanto, o corvo encontrou
no caminho uma figueira com
figos verdes, não resistiu e
decidiu aguardar até que
amadurecessem para devorálos. Porém, quando chegou à
nascente, ao ver uma cobra
d'água, lembrou-se que
estaria em sérios apuros com
Apolo e engendrou uma
desculpa para justificar a sua
demora: contou ao deus que a
presença da cobra havia o
obrigado a esperar para
recolher a água. Só que Apolo
era um deus de muitos
atributos e entre eles, estava o
poder de ver através da
mentira. Assim, o deus, como
castigo, colocou o Corvo, a
Hidra (a cobra d'água) e a
Taça no céu, dando ordens à
cobra para nunca deixar que
o corvo alcançasse a água, de
forma que este estivesse
fadado a sentir sede por toda
a eternidade.

(1) Graves, Robert. Los Mitos Griegos. p.193.
(2) Brandão, Junito. Mitologia Grega, volume 2. p. 90.
(3) Bulfinch T. O Livro da Mitologia. 4ed , Marin Claret, São Paulo,
2011, 467p.
– Edelstein EJ, Edelstein L. Asclepius. Collection and Interpretation
of the Testimonies. The Johns Hopkins University Press, Baltimore,
1998, vols I, II, 470p, 277p.
– Guirand F. Greek Mythology. Paul Hamlyn, London, 1965, 153p.
(4) Brandão, Junito. Mitologia Grega, volume 2. p. 90.
(5) Graves, Robert. Los Mitos Griegos. p.197.
(6) Graves, Robert. A deusa branca, uma gramática histórica do
mito poético. P. 71.
(7) Brandão, Junito. Mitologia Grega, volume 2. p. 90.

Apolo e Corônis

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA |

10

Alguns complementos essenciais
Além das duas versões anteriormente
narradas do mito, algumas
curiosidades sobre a figura do corvo
são essenciais para que seja possível
traçar paralelos e construir a
narrativa astrológica nos mapas que
serão apresentados na última parte
dessa reflexão.
De acordo com uma das versões
apresentadas anteriormente, a figura
mítica do corvo está inserida no
contexto existencial de Apolo,
Corônis e Esculápio. Dentro da
estrutura da narrativa, o corvo foi
sacrificado porque não agiu segundo
as expectativas de Apolo, mas não
deixou de cumprir a sua função, que
era ser o portador de uma verdade
para alguém que não estava presente
em uma situação. O corvo voou e
carregou o agouro de que Corônis
não amava Apolo, mas sim Isquis.

Apolo, salva Asclépio e castiga Corônis

Robert Graves, na obra “A deusa
branca - uma gramática histórica do
mito poético”, traça um enriquecedor
paralelo entre a narrativa mítica de
Esculápio e de Bran, um dos deuses
da mitologia nórdica, cuja nome
significava gralha ou corvo ou
amieiro.

Segundo Graves, é possível afirmar
que as duas ascendências de
Esculápio o relacionam com a figura
do corvo, tal como Bran. A primeira
relação se deve ao fato dele ser filho
de Corônis, palavra que
etimologicamente significa corvo ou
gralha, que coincidentemente é o
título da deusa Atená. A segunda
relação da ascendência com o corvo
é em virtude do pai Apolo e
coincidentemente, o corvo era
consagrado a ambos.(8)
A imagem de Esculápio está
diretamente relacionada com a cura
e como já foi mencionado no tópico
anterior, o dom de ressuscitar
os mortos não foi bem visto pelos
deuses e foi a razão da sua morte, de
igual forma, Bran também foi
destruído pelo inimigo Evnissyen, que
o invejava por ter elaborado uma
poção mágica capaz de trazer de
volta à vida Matholwch, que era o rei
da Irlanda.(9)
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Tanto Bran como Esculápio eram semideuses,
com numerosos santuários e ambos foram
considerados padroeiros de curas e
ressurreições.
Mas além dessas narrativas, há também
outros possíveis desdobramentos
interessantes que podem ser feitos sobre a
figura mítica do corvo. Robert Graves conta
que Bran era uma divindade-corvo que pode
ser facilmente associada a Cronos, pois sua
foice apresenta semelhança evidente com o
bico de um corvo. Outra associação possível
entre Cronos e Bran é o fato do primeiro,
assim como Asclépio e Apolo, ser
frequentemente representado em
companhia de corvos ou outras aves, pois nos
tempos primitivos não havia uma distinção
evidente entre corvo, gralha e outros pássaros
negros que se alimentavam de carniça.(10)
Por fim, o último argumento de Graves para
estabelecer uma ligação de Cronos com a
figura do corvo está na linguagem.

Ele afirma que embora os gregos
posteriores quisessem pensar que o
nome chronos significasse tempo, pois
qualquer homem velho era chamado de
Cronos, a derivação mais provável para a
palavra era da raíz de cron, ou corn, que
dá ao grego e ao latim palavras para
corvo - corone e cornix.
Diante dessas considerações, o que
importa é que Bran, Cronos, Saturno,
Esculápio e Apolo possuem suas
imagens associadas à morte e o modo
como a morte se introduziu no mundo e
o que virá depois dela sempre foram os
grandes temas da discussão religiosa e
filosófica.(11)
(8) Graves, Robert. A deusa branca, uma gramática histórica do mito poético. P. 71.
(9) Graves, Robert. A deusa branca, uma gramática histórica do mito poético. P. 71.
(10) Graves, Robert. Los Mitos Griegos. p.36.
(11) Graves, Robert. A deusa branca, uma gramática histórica do mito poético. P.145.
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O corvo em outros textos mitológicos
Sacrifícios rituais e destituições à
parte, o corvo aparece ainda em
muitos poemas, contos e outros
textos mitológicos.
Em “Os trabalho e os dias”, o poeta
Hesíodo escreveu: “Observa quando
ouvires a voz do corvo que grasna
todo ano do alto das nuvens; ela traz
o sinal para arar e para o tempo do
inverno chuvoso aponta, e morde o
coração do homem sem bois. Já
então engorda no curral os bois de
chifres recurvos. Pois é fácil dizer:
“dá-me dois bois e um carro”, mas
fácil recusar: “mas os bois têm
trabalho a fazer”. O homem rico em
ideias pensa em construir um carro:
tolo! Não sabe que um carro se faz
com cem tábuas, e que antes vem o
cuidado de juntá-las em casa.” (12)

Na obra “Metamorfose” de Ovídio, a
ave negra também está presente. Eis
os trechos onde é possível encontrar
a menção à figura do corvo: “(...)
Anuíram os deuses do mar; a
Satúrnia sobe ao límpido céu no ágil
carro içado pelos pavões recémtintos, ao morrer Argos, qual, há bem
pouco, ó corvo loquaz, antes branco,
de repente mudaste em ave de asas
negras. Outrora, ela era argêntea e
de alvas penas nas asas, igualandose a pombas sem mácula, aos
gansos, cuja vígil voz o Capitólio
salvaria, e ao cisne amante dos
riachos. A língua foi sua perdição;
língua loquaz causou-lhe a troca da
cor branca na contrária. Em toda
Hemônia não havia outra mais bela
do que Corone de Larissa; ela, a ti,
Délfico, aprouve, ao menos quando
casta ou não flagrada; porém a ave
de Febo flagrou o adultério e,
inexorável delatora, foi contar a
oculta culpa ao dono; movendo as
penas para tudo saber, diz, a gárrula
gralha, enquanto o segue: “não
palmilhas boa trilha, considera o que
minha língua pressagia. Vê o que fui
e o que sou, qual prêmio, e verás
que a boa-fé me foi nefasta. Certa
vez, Palas fechara Erictônio, ente
sem mãe, numa cesta tecida com
vime da Ática, e o confiou às três
filhas do biforme Cécrope com
a proibição de espiarem o
segredo. (13)
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(...) De fato, ela é ave, mas cônscia
da culpa, evita a luz e no breu o
pudor oculta e é repelida em todo
céu por todas”. Dito isso, o corvo
exprobra: “que tuas palavras te
desgracem; desdenho dos teus
vãos presságios”. E prosseguindo
em seu caminho, conta ao amo
que viu Corone se deitar com
jovem Hemônio. Ao saber desse
ultraje, ao deus amante escapam a
coroa de louro, o plectro e a cor do
rosto, e, com o coração refervendo
de cólera, pega as armas de
sempre, estende o curvo arco ao
extremo e aquele peito tantos
vezes unido ao seu trespassa com
seta certeira. (...) Mas, após espargir
perfume inútil nela, e abraçá-la,
prestando-lhe devidas honras,
Febo, não suportando o fruto virar
cinza, arrebatou do ventre em
chamas o seu filho e o levou à
caverna do biforme Quíron; e ao
corvo, que esperava prêmio à veraz
língua, vetou de viver entre as aves
de alva cor. “ (15)

Epicteto, em Encheirídion,
menciona o corvo: “Quando um
corvo crocitar maus auspícios, que a
representação não te arrebate, mas
prontamente efetua a distinção e
diz: “Isso nada significa para mim,
mas ou ao meu pequenino corpo, ou
às minhas pequeninas coisas, ou à
minha reputação, ou aos meus
filhos, ou à minha mulher. Se eu
quiser, todas as coisas significam
bons auspícios para mim – pois se
alguma dessas coisas ocorrer,
beneficiar-me delas depende de
mim”. (16)
Os corvos também aparecem na obra
de Plutarco, nos trechos transcritos a
seguir: “(...) Fez um funeral muito
sentido a Filagro, seu mestre, e
colocou no túmulo um corvo em
pedra, ao que Cícero reagiu, dizendo:
“Este, sim, foi um acto sábio, pois ele
ensinou-te mais a voar do que a
falar.”. Quando, num julgamento,
Marco Ápio iniciou o seu discurso,
dizendo que um seu amigo lhe
recomendara que fosse cuidadoso,
eloquente e credível, Cícero disse:
“Então és um homem duro como o
ferro, pois nada fizeste do que o teu
amigo recomendou.” (17)
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(...) O lugar tem também um
pequeno templo de Apolo,
sobranceiro ao mar. Daí
bandos de corvos
levantaram voo, grasnando
agudamente, e
aproximaram-se do barco
de Cícero quando este se
dirigia para terra e,
colocando-se nos dois lados
da verga, uns grasnavam, os
outros bicavam as
extremidades das cordas. E
a todos isto pareceu um
mau presságio. Então Cícero
desembarcou, entrou em
casa e deitou-se para
descansar. A maior parte
dos corvos empoleirou-se à
janela, soltando
tumultuosos grasnados, mas
um deles conseguiu chegar
ao leito onde Cícero se
encontrava coberto com um
pequeno manto e, aos
poucos, com o bico,
destapou-lhe o rosto. Os
servos, ao verem tal coisa,
censuraram-se por estarem,
como espectadores, à
espera que o seu amo fosse
morto, sem o defender,
enquanto os animais
vinham em seu socorro e
apoiavam-no nesta desgraça
imerecida. Então, pela
persuasão e pela força,
pegaram nele e começaram
a levá-lo na liteira em
direcção ao mar.” (18)

(12) Hesíodo. Os trabalhos e os dias. P. 109.
(13) Ovídio. Metamorfose. P. 79
(14)Ovídio. Metamorfose. P. 81
(15)Ovídio. Metamorfose. P. 82
(16)Epicteto. Encheirídion. P. 27. Disponível em https://seer.ufs.br/index.php/prometeus/article/viewFile/816/721. Último acesso em 05.08.208
(17) Plutarco. Vidas Paralelas - Demóstenes e Cícero. Tradução do grego, introdução e notas de Marta Várzeas. Disponível em https://digitalisdsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/2405/9/plutarco_vidas_demostenes.pdf?ln=pt-pt Último acesso em 05.08.2018. P. 144
(18) Plutarco. Vidas Paralelas - Demóstenes e Cícero. Tradução do grego, introdução e notas de Marta Várzeas. Disponível em https://digitalisdsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/2405/9/plutarco_vidas_demostenes.pdf?ln=pt-pt Último acesso em 05.08.2018. P. 175 - 176
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Brandonn Lee em cena do filme "O corvo"

Brandonn Lee
POR NICOLE ZEGHBI

Ao contrário do que se poderia
imaginar, o filho do lendário Bruce Lee,
queria ser reconhecido pelo talento
como ator e não pelos conhecimentos
marciais herdados de seu pai.
Ironicamente, foi morto por um tiro
disparado em uma cena, no dia 31 de
março de 1993, nas filmagens do filme
"O Corvo", dirigido por Alex Proyas, que
tinha a promessa de transformá-lo em
herdeiro do filão cinematográfico de
artes marciais.
A arma, usada com munição de
verdade (a arte imita a vida) em uma
cena anterior, foi limpa e teve a
munição real substituída por cartuchos
sem projétil, com pólvora suficiente
para causar a explosão e o barulho
necessários para a cena com Lee. Mas

um projétil de verdade (a vida imitando
a arte) ficou preso no cano do revólver e
quando Michael Massee disparou a
Magnum 44, a pólvora do festim fez
com que fosse liberado.
O tiro, que deveria ser cênico, perfurou o
abdômen de Lee.
Demorou algum tempo para que a
equipe do estúdio percebesse o que
havia acontecido.
Brandon Lee morreu dez horas depois,
ainda na mesa de cirurgia.
A mitologia pertinente a cada estrela
não é feita de apenas uma versão e,
ainda que fosse, em uma mesma
história vigoram pontos de vista de
diferentes personagens.
Partindo desse pressuposto, por qual
viés mitológico o Corvo se coloca no
mapa de Brandon Lee?

Fontes: acervofolha.blogfolha.uol.com.br // pt.wikipedia.org
www.guioteca.com // www.revistavanityfair.es
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MAPA NATAL
O mapa natal de Brandon Lee tem
Algorab, a estrela alfa da constelação do
Corvo, conjunta ao lote do trabalho 11°♎46’
(Asc+♃-☉/dia) na casa X e junto ao Sol, por
declinação.
Os luminares - Sol com Algorab conjunto à
Lua - representam a fome, a avidez por
popularidade e a fama, que busca
satisfação na carreira artística.

Fonte: Astro databank

Júpiter
Júpiter é a rotina artística recebida ou à
serviço dessa fome, é a equipe no
ambiente de trabalho, a influência
valorosa do gosto popular e o inimigo que
se esconde entre os flashes, assim como
nos bastidores.
Projeta seu antiscion na VIII, em oposição
ao Sol e a Lua, configurando o ambiente
de trabalho como fonte de perigo.
Testemunho que o lote da morte, em
23° ♌ 23’, confirma.
Vale lembrar que a casa VII, por ser o anti
horóscopo e o lugar de queda do Sol, é
também associada à velhice, à morte e à
situações que oferecem risco ao nativo.
Através da carreira artística, conecta a Lua
e o Sol ao ascendente, é a rotina de
filmagens que leva Brandon Lee de
encontro à morte.
No alto, o Corvo grasna o mau agouro – a
fome e a morte anunciadas pelo doador
da vida.
ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 17

PREVISÕES
1993 – Ano da morte de Brandon Lee

RS

Em 1993 a profecção chega ao signo de
Touro, fazendo de Júpiter e Vênus
regentes do ano.
O ascendente dirigido em 20°♒ 09’, nos
termos de Marte, nomeia Júpiter
participante e Marte distribuidor.
O ascendente da RS, em grau muito
próximo ao M.C natal, coloca a
notoriedade em pauta.
O M.C da RS em 16°♌15’, signo da VIII
natal, em quadratura com Júpiter natal,
em 16°♉56’ - o regente do ano.
O lote da morte natal, 23°♌23’, faz
oposição ao lote da fortuna dirigido,
⨂24°♒22’, repetindo o testemunho em
que as atividades artísticas se associam
à influência valorosa do gosto popular e
de que o inimigo que se esconde entre
os flashes, assim como nos bastidores,
expondo Lee à situações de risco.

O signo da profecção na VII da RS e a Lua,
regente da VII natal, 28°♉35’, conjunta
Algol - em sextil com Vênus, 28°♓59 regente do ano e do lote do trabalho, na
casa V que é a III natal - testemunham sua
rotina de trabalho e pessoas de sua
convivência nas filmagens oferecendo
perigos ao corpo.

Brandonn Lee em cena do filme "O corvo"

Marte, o pequeno maléfico, regente do
ascendente da RS e dos
termos do ascendente dirigido, 09°♋56’,
signo da VII natal, em quadratura com
Júpiter, 14°♎40’, conjunto a Algorab e ao
lote do trabalho na XII.
A casa X natal, libra, é a XII da RS. e a VII,
Câncer, a IX - o trabalho nos bastidores,
as ameaças que mesmo diante dos
olhos não são vistas.

Saturno da RS, 19°♒ 55’, conjunto ao ASC
dirigido, 20°♒ 09’, ativa o regente do
ascendente natal.
Mercúrio e Sol, regentes da VIII na RS e no
natal, em conjunção aplicativa a Saturno
na IV, levam Brendon Lee do portal do
Hades ao subterrâneo.
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TRÂNSITOS
31/03/1993
Os trânsitos no dia da morte de
Brandon Lee testemunham o peso
profético de Algorab.
Sol 10°♈39’ e Vênus 12°♈33’ oposição a
Júpiter, 14°♎40’, com Algorab na RS e
ao lote do trabaho, 11°♎46’ com Algorab
no natal.
Marte 18°♋09’ e Lua13°♋12’, no signo da
profecção mensal, fazem oposição ao
ASC 16°♑12” e ⊗17°♑29’ natal.

ALGORAB E O CORVO
No enredo do filme do qual Lee
participava, o corvo é aquele que transita
entre os mundos carregando as almas, é
o guia do seu personagem na volta do
mundo dos mortos.
Curiosamente, a presença da estrela
associada ao lote do trabalho e ao Sol
por declinação, poderia facilmente
passar desapercebida no seu mapa.
Dentre as significações que a mitologia
dá ao corvo, Algorab se determina pela
vertente profética no mapa de Brandon
Lee, é o cheiro do medo na carne que
pressente a morte, uma visita pedindo
entrada em seus umbrais, um nunca
mais.
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Josef Mengele
POR CATARINA SPAGNOL E
NICOLE ZEGHBI

Ninguém diria que o médico de
aparência calma e refinada, filho
de uma família católica
burguesa do sul da Alemanha,
seria conhecido como
todesengel
todesengelou
o anjo da morte(1).
Depois de uma carreira bem
sucedida no partido nazista,
Josef Mengele ingressou na SS,
o exército de elite, órgão
responsável pelo comando dos
campos de concentração. Não
por acaso, uma das
características imprescindíveis
aos homens desse seleto grupo,
era a “pureza racial”.
No comando de Auschwitz,
Mengele classificava os
prisioneiros separando os que
estavam aptos à servir em seus

experimentos daqueles que
seriam enviados às câmaras
de gás.
Sendo a pureza de raça e a
eugenia, principais
características do nazismo,
os gêmeos univitelinos, pela
similaridade de código
genético, eram cobaias
perfeitas para a busca de
melhoria genética, ideal de
vida e objetivo final das
brutais experiências
realizadas por Mengele.
De que forma esses fatos se
inscrevem simbolicamente
em seu mapa e como se
relacionam com a figura do
Corvo?

(1) Fonte: https://www.publico.pt/2017/12/02/culturaipsilon/entrevista/josef-mengele-devorouse-a-si-proprio-1794028
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MENGELE
O MÉDICO CORVO

Fonte: Astro databank

A delta do Corvo está junto ao luminar que
dispõe do ascendente, na casa IV. A Lua em
Libra é recebida em oposição por uma Vênus
em exílio, disposta por um Marte de casa VIII.
Delineia-se um corvo situado dentro do
contexto da casa IV, local do mapa que versa
sobre ancestralidade, raízes, terras, passado e
tudo aquilo que fica escondido embaixo da
terra.
O simbolismo visto anteriormente no tópico
sobre os complementos a respeito da figura
mítica do corvo, associado ao contexto da
casa sob o signo de Libra, a balança à
procura da perfeição estética, determina um
corvo a serviço da ancestralidade - o médico
corvo manipula os bisturis em prol da
supremacia de uma raça.

Sol e Mercúrio na casa IX, junto ao MC, em
trígono com Júpiter em Escorpião na V,
projetando sua antíscia* junto à Lua/Algorab
na IV, são testemunho da ligação entre
ancestralidade e ciência no mapa do médico
corvo, da eminência que alcançaria como
ministro da ideologia nazista e consequente
proximidade com o “rei”, o führer Adolf Hitler.
Esse acesso à intimidade do “rei” era privilégio
dos oficiais da SS, dos quais era exigido
fidelidade total ao führer. Sob o lema, “Mein
Ehre heißt Treue” ou “minha honra é a
lealdade” Mengele, assim como fez o corvo
que servia Apolo, mesmo colocando sua vida
em risco, manteve fidelidade incondicional
ao Partido Nazista.
Marte em Aquário na VIII, a que versa sobre a
morte, em trígono com a Lua e recebendo
Júpiter em quadratura, testemunha Mengele
como anjo da morte, como soldado que
guerreava em nome do avanço da medicina
e de suas crenças, não se limitando à figura
de ministro.
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SOBRE A ANTÍSCIA

Segundo Lilly em Astrologia Cristã, os signos antíscios são aqueles
que são da mesma virtude e estão igualmente distantes do primeiro
grau dos dois signos tropicais, Câncer e Capricórnio, e em que graus,
enquanto o Sol lá se encontra, os dias e as noites têm a mesma
duração.
Ptolomeu diz que ‘os signos que se contemplam um ao outro’ são
também signos de igual poder, desde que igualmente distantes dos
trópicos. Ele explica que eles se ‘contemplam’ mutuamente em parte
porque eles nascem e se põem na mesma parte do horizonte, e em
parte porque: “…quando o Sol entra em qualquer um deles, os dias
são iguais aos dias, as noites às noites, e a duração das suas próprias
horas é a mesma.”
Firmicus prossegue para sugerir, que quando os planetas não se
aspectam entre si, deveríamos considerar se eles estão unidos pela
relação de antiscia: “…Pois, quando eles enviam um antiscion de uma
tal forma que eles estão em aspecto através do antiscion, em
trígono, quadratura, sextil ou oposição, eles auguram tal e qual
como se estivessem assim colocados na disposição normal…”.
Fonte: www.astrologiamedieval.com
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A conexão entre o Sol (regente da II),
Mercúrio (regente da III e da XII) e a Lua conjunta a Algorab, é a voz do médico
corvo sentenciando o destino de vida e
morte nos campos de concentração.
“Não palmilhas boa trilha, considera o que minha
língua pressagia. Vê o que fui e o que sou, qual
prêmio, e verás que a boa-fé me foi nefasta”,
escreveu Ovídio sobre o corvo. A língua, no caso
de Mengele, a voz do médico corvo era mais que
um presságio da morte, era uma condenação. Eis a
transcrição de algumas palavras do médico corvo
capazes de provocar calafrios na espinha:
“Quando nasce uma criança judia não sei o que
fazer com ela: não posso deixar o bebê em
liberdade, pois não existem judeus livres, não
posso permitir que vivam no acampamento, pois
não contamos com as condições que permitam o
seu desenvolvimento normal, não seria
humanitário enviá-las aos fornos sem permitir
que a mãe estivesse ali para presenciar a sua
morte. Por isso, envio juntos a mãe a criatura.”
(2)

Em segredo(3), a Lua é consumida pelo
Sol, governante da casa que versa, entre
outras coisas, sobre o alimento e a
fome. Tendo como companhia o corvo,
fadado à sede eterna, o regente do
ascendente é condenado à insaciedade
da fome mesmo diante do alimento.
Mengele era o próprio corvo que se
nutria vorazmente do sofrimento e da
morte.
Nas palavras de Olivier Guez: “Mengele
se autodevorou. Corroeu-se, corroeu-se.
Sozinho.”

FONTES:
WWW.REVISTABIOETICA.CFM.ORG.BR //
WWW.REPOBIB.UBIOBIO.CL //
WWW.PERIODICOS.SET.EDU.BR //
WWW.INFOESCOLA.COM // WWW.OS-COMPARSAS-DEHITLER.WEBNODE.COM

(2) Arellano, Fabián Esteban Retamal. O médico-demônio do terceiro Reich, Josef Mengele: “o anjo da morte” caiu
em Auschwitz”. P. 43. Disponível em:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1382/1/Retamal_Arellano_Fabian.pdf
(3) Referência a antíscia.
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De Apolo
a Dionísio

DAIMONES,
DEUSES,
SACERDOTES

A teoria da
adivinhação de
Plutarco

Por Simão Cortês

Sempre que consideramos as razões para
praticar astrologia de uma forma
tradicionalista é interessante pensar sobre
as teorias clássicas da adivinhação. No
último número desta revista a Catarina
Spagnol escreveu um artigo muito
completo sobre a visão estóica da
adivinhação e a forma como esta corrente
filosófica em particular justificava as suas
práticas. No entanto é preciso ter em
atenção que os antigos, tal como nós,
raramente concordavam nestes assuntos
e havia vários sistemas teóricos que
justificavam o funcionamento do processo
adivinhatório e as relações resultantes
desse processo. Neste pequeno artigo
quero discutir uma outra teoria antiga da
adivinhação, a teoria platónica, em
particular como formulada por Plutarco,
provavelmente um dos mais profundos
filósofos da adivinhação no contexto
NOMADIC | 24
ocidental.

Além disso pretendo relacionar a sua
teoria, e as incríveis conclusões que
derivam dela, com a prática astrológica de
hoje em dia.
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Plutarco foi um filósofo que viveu na
Grécia entre o primeiro e segundo
século da nossa era. A sua obra é
constituída por dois grandes
conjuntos de textos conhecidos por
Moralia e Vidas. As Moralia são um
conjunto de pequenos tratados
sobre diversos temas filosóficos,
desde o vegetarianismo à teologia, e
as Vidas são biografias romantizadas
de algumas das personalidades
mais importantes da história da
Grécia e de Roma. Estas obras foram
fundamentais para o pensamento
ocidental, e influenciaram muitos
escritores desde que foram escritas.
Um bom exemplo é a peça António
e Cleópatra de Shakespeare, que é
baseada fortemente na “Vida de
António” de Plutarco, com certas
cenas copiadas quase palavra a
palavra. Em muitos dos seus textos
biográficos a adivinhação tem um
papel proeminente, e nas Moralia
encontramos três textos em
particular em que este tema é
discutido de forma aprofundada:
“Sobre o E em Delfos”, “Sobre o
Oráculo da Pítia” e “Sobre a
Decadência dos Oráculos”. Vou-me
basear principalmente nestes textos
para discutir a teoria plutárquica da
adivinhação.
É importante, numa nota final, que
compreendamos a relação profunda
que Plutarco tinha com a
adivinhação. Um dos seus trabalhos
no fim da vida foi como sacerdote
no Oráculo de Delfos, um dos mais
importantes oráculos gregos. Em
Delfos, a Pítia, uma mulher
considerada sagrada, respondia a
perguntas supostamente segundo a
vontade de Apolo. O envolvimento
de Plutarco com a adivinhação é,
portanto, não só teórico como
experiencial, o que nos oferece uma
janela privilegiada para abordagens
adivinhatórias da época.
Issue 27 | 234
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ADIVINHAÇÃO E
CIÊNCIA
Uma característica típica do tempo de
Plutarco é já uma desconfiança grande
relativamente aos oráculos.

No início do primeiro século da nossa era,
Cícero publicou o seu livro "Sobre a
Adivinhação" (1) em que critica fortemente
as conceções estóicas de adivinhação,
nomeadamente a ideia de que a
adivinhação é uma ciência que pode ser
aprendida através de técnicas exatas que
nos permitem interpretar sinais que os
deuses dão sobre o destino
Não só Cícero fez esta crítica intelectual feroz à
adivinhação, como na época existe uma ideia
generalizada de que os oráculos estão em
decadência, algo que o próprio Plutarco discute
no “Sobre a decadência dos oráculos”. Já na
altura, como hoje, a filosofia natural desconfiava
da adivinhação, e Plutarco, como um
intelectual da época, tem de ser capaz de lidar
com as críticas destes “cientistas” antes de
poder começar a justificar a forma como a
adivinhação funciona.

A primeira coisa que precisamos de entender
sobre a justificação de Plutarco é que no
platonismo podem existir diversas causas para
um mesmo evento, então o facto de um filósofo
natural ser capaz de explicar um portento ou
um presságio não implica que o acontecimento
não tenha valor adivinhatório. Um exemplo
disto é dado na secção 6 da “Vida de Péricles”
em que um carneiro com um só corno é
encontrado nas terras de Péricles. Um adivinho
diz que isto é um portento que significa que
Péricles derrubará os seus rivais políticos, mas
Anaxágoras, um dos grandes racionalistas da
antiguidade, é capaz de explicar
“cientificamente” a anomalia biológica que leva
a que o carneiro tenha um só corno, fazendo
pouco do adivinho. Ao comentar este episódio,
Plutarco diz:
“Não há nada, na minha opinião, que impeça
ambos, o naturalista e o adivinho, de estarem
corretos neste assunto; um adivinhou
corretamente a causa, o outro o propósito. É o
lugar adequado de um observar porque é que
as coisas acontecem, e como é que as coisas se
tornam o que são; e do outro declarar o
propósito porque as coisas acontecem, e o que
significam.” (2)

(1) Cicero. (1923) De Senectute De Amicitia De Divinatione, (trans.) W. A. Falconer, Cambridge, Massachusetts, London, England,
Harvard University Press. Disponível em: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus%3Atext%3A2007.01.0043%3Abook%3D1%3Asection%3D1 Acessado a 22/8/2018.
(2) Plutarch. (1916) Plutarch’s Lives, (trans.) B. Perrin, Cambridge, Massachusetts, London, England, Harvard University Press.
Disponível em: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0055%3Achapter%3D1%3Asection%3D1 Acessado a: 22/8/2018. Traduzido do inglês por mim.

Pierre Nicolas Legrand de Lérant, Alexander the Great and the
Oracle of Delphi

Ainda hoje,
Gérard de Lairesse - Granida en Daiphilo

este conceito é muito importante
para adivinhos: Não importa que
haja uma explicação racionalista
para um evento, porque esta
explicação por si só não exclui a
possibilidade de um significado
esotérico para esse mesmo
evento. Um outro exemplo deste
argumento encontra-se na
secção 48 do “Sobre a
Decadência dos Oráculos” (3)
onde se discute qual a causa das
visões da Pítia, se inspiração
divina ou o fumo que ela respira
durante o ritual. Lamprias afirma
que a Pítia entra em transe por
causa do fumo que respira no
oráculo mas que o fumo é o meio
pelo qual o divino atua para
trazer as suas mensagens.

Eugène Delacroix, Lycurgus Consulting the Pythia

(3) Plutarch. (1874) Plutarch’s Morals, (trans.) various hands (rev.) W. Goodwin, Cambridge,
Press of John Wilson and son. Disponível em:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=Plutarch Acessado a: 22/8/2018.

Aquilo que Plutarco nos dá de relevante para o debate entre astrologia e ciência de hoje em dia é a
ideia de que uma causa materialista (exotérica) não elimina necessariamente a existência de causas
misteriosas (esotéricas). Isto é especialmente importante para a astrologia já que é uma arte divinatória
que se baseia no movimento dos planetas, que é calculado e conceptualizado através de ferramentas
científicas. Ou seja, o facto de haver uma descrição astrofísica dos comportamentos das esferas no
sistema solar, não impede (na verdade até impele) o significado astrológico dessas mesmas esferas.
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O Adivinho e o
Divino
Uma das coisas mais apaixonantes na literatura filosófica da antiguidade, é o facto de
estes filósofos viverem num mundo conceptual completamente diferente do nosso.
É verdade que ocasionalmente encontramos
filósofos ateus no mundo clássico, mas são
casos relativamente raros num contexto muito
mais rico. Mesmo uma leitura superficial da
obra de Plutarco nos permite perceber que
para ele o mundo é um conjunto complexo de
relações entre elementos físicos, pessoas e
entidades espirituais de todo o tipo que se
relacionam com os seres humanos. O exemplo
mais famoso de uma categoria de espírito que
se relaciona com o ser humano é o daimon. É
geralmente aceite que o conceito de daimon
foi popularizado por Sócrates. Na Apologia,
Sócrates fala de uma voz que desde a infância
lhe dá certos conselhos sobre o que ele não
deve fazer. A partir desta introdução o conceito
é muito desenvolvido na teologia platónica e o
daimon ganha o estatuto de um espírito tutelar,
uma espécie de anjo da guarda, que toma
conta de um ser humano em específico. O
melhor termo de comparação na sociedade
brasileira atual seria o anjo da guarda cristão, os
guias espirituais do espiritismo ou da umbanda
e o Orixá de cabeça nas tradições afrobrasileiras em geral.
O daimon é absolutamente fundamental na
teologia de Plutarco e também nas suas ideias
de adivinhação. Um exemplo muito
interessante pode ser encontrado na seção 33
da “Vida de António” (e mais tarde explorado
por Shakespeare), quando um astrólogo egípcio
avisa António para se afastar de Octávio César.
Vale a pena transcrever a passagem:
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“Com ele estava um vidente do
Egito, um daqueles que lê
natividades. Este homem, por favor
a Cleópatra ou por honestidade com
António, foi franco com ele e disselhe que o seu destino, apesar de
grande e esplêndido, era ofuscado
pelo de César; e aconselhou António
a afastar-se o mais possível desse
jovem. ‘Porque o teu daimon’ disse
ele ‘tem medo do dele; e apesar de
ele [o teu daimon] ter um semblante
sublime quando está sozinho,
quando o dele se aproxima, o teu é
intimidado e humilhado por ele’”

(4) Plutarch. (1916) Plutarch’s Lives, (trans.) B. Perrin,
Cambridge, Massachusetts, London, England, Harvard
University Press. Disponível em:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0055%3Achapter%3D1%3A
section%3D1 acessado a: 22/8/2018. Traduzido do inglês por
mim.

Nós podemos tirar duas ideias muito
interessantes desta passagem. A primeira é a de
que a vida humana não se desenrola só entre
seres humanos. Existem causas divinas e
espirituais para as relações que estabelecemos
e a forma como elas evoluem. Neste caso,
apesar de António ser em todos os aspetos mais
competente do que Octávio César, o seu
daimon acobarda-se perante a presença do
daimon de César. Isto quer dizer que para
Plutarco a competência de António torna-se
irrelevante se o seu daimon não for capaz de
agir adequadamente. É fascinante pensar o
quão diferente esta abordagem é das nossas
abordagens modernas.

A segunda ideia que podemos retirar daqui, e
que eu encontrei num artigo da Niara Martins
(5) deste ano, é a de que o adivinho não está a
fazer uma previsão sobre o mundo material,
mas sim sobre o divino. Ou seja, ao contrário
dos estóicos que acham que os sinais
adivinhatórios nos ensinam coisas sobre as
causas do destino no mundo material, aqui o
astrólogo tem a função muito mais específica
de ler o mundo dos espíritos. Isto porque, em
termos materiais, tudo indica que António é
mais competente do que César, mas o acesso
do adivinho ao mundo dos espíritos permitelhe dizer que António nunca poderá vencer
porque o seu daimon está em desvantagem.

(5) Martins, Niara (2018) “It ends like this: Poo-tee-weet?”, por publicar.
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Isto pode parecer uma diferença subtil
para o leitor moderno, mas a sua
importância é tremenda. Uma das críticas
mais ferozes que o Cícero faz à adivinhação
é: porquê estudar sinais que revelam
causas, quando podemos estudar as
causas diretamente?. Ou seja, porquê
perguntar a um adivinho se uma batalha
será vencida, se um bom general será
capaz de calcular através da sua
experiência e sabedoria as hipóteses reais
de vencer a batalha? Porquê confiar na
análise de um terceiro elemento, quando a
análise do contexto da batalha em si é
suficiente? Ainda hoje encontramos ecos
desta crítica quando mentalistas
conseguem “adivinhar” tantas ou mais
coisas sobre pessoas do que um adivinho.
Porquê estudar astrologia se um bom
estudo da psicologia, economia e
sociedade humana nos pode fazer
perceber, através de uma leitura fria, as
ações de uma pessoa e os resultados
dessas ações? Aliás, qualquer pessoa
consegue, com um enorme grau de
precisão, prever as ações dos seus amigos e
familiares mais próximos. Para quê gastar
tempo com astrólogos, então?

Aquilo que Plutarco faz ao colocar o
adivinho na posição de diálogo com o
divino é dar-lhe um papel que mais
ninguém tem. Mesmo que o adivinho seja
pior a prever o resultado de ações
humanas, ele é o único que consegue olhar
“através do véu” para as ações divinas. O
adivinho não serve para dizer ao general as
hipóteses que ele tem de vencer a batalha,
um bom general consegue essa
informação de forma mais fiável através da
sua experiência militar.

O adivinho serve para dizer ao general se o
mundo misterioso do divino estará do seu
lado durante a batalha ou não.
Naturalmente isto implica que o adivinho
com uma perspetiva platónica aceite a
existência do divino, e a sua interferência
na vida humana. Mas o resultado é uma
teoria do papel da adivinhação que
derruba facilmente as críticas de Cícero e
dos mentalistas contemporâneos. O
general lê a situação, o mentalista lê a
pessoa, o adivinho lê os deuses.
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Se ao menos….

Há um último aspeto da teoria de Plutarco
da adivinhação que vale a pena discutir
antes de pensar no que tudo isto significa
para a prática de astrologia nos dias de
hoje. No seu texto “Sobre o E em Delfos”,
existe uma secção em que Nicander, uma
das personagens do diálogo, discute o
significado da palavra “se” nas perguntas
em grego. Em grego, todas as perguntas
dirigidas a oráculos utilizavam a fórmula
“se”, por exemplo “se vou vencer a
batalha?”, “se vou conseguir riqueza criando
gado?”, etc. Plutarco, na voz de Nicander,
chama à atenção o facto de esta
construção em grego ser ambígua, já que a
palavra “se” serve tanto para fazer
perguntas como para marcar orações com
verbos no modo optativo, ou seja, orações
que revelam desejos. Em português existe
uma construção semelhante: “se ao menos
eu pudesse ser rico”.

Aquilo que Plutarco tenta fazer com este
pequeno jogo gramatical é revelar um
estado psicológico típico da pessoa que
procura um adivinho: a pessoa não está
somente a fazer uma pergunta, a pessoa
está a pedir um desejo, mesmo que não se
aperceba. Ou seja, quando um general
pergunta se vai vencer uma batalha, ele
está também a dizer “se ao menos eu
pudesse vencer esta batalha!”
A pergunta que se põe, claro, é a quem é
que este desejo está a ser dirigido. Mas
como na visão de Plutarco o adivinho serve
de mediador entre o humano e o divino, a
resposta é evidente. O desejo está a ser
apresentado ao deus do oráculo, neste
caso a Apolo. Isto mais uma vez muda
radicalmente a perspetiva sobre
adivinhação.
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O deus ou deusa do oráculo não
estará a responder a uma simples
pergunta sobre o futuro, estará a
responder a um pedido, a um
desejo profundo da alma do
querente. Nicander explica
referindo-se a Apolo:
Mas o deus na sua sabedoria disse adeus
aos logicistas que acham que nada resulta
da partícula “se” combinada com o que o
consulente pensa fazer, porque o deus
concebe todas as questões em conjunto
com isto como uma coisa real e aceita-as
como tal.

Plutarch. (1874) Plutarch’s Morals, (trans.) various hands (rev.) W. Goodwin, Cambridge, Press of John Wilson and son.
Disponível em: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=Plutarch Acessado a: 22/8/2018. Traduzido do
inglês por mim.
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Ou seja, Apolo interpreta as questões postas
ao oráculo de Delfos como perguntas e
desejos ao mesmo tempo. Talvez seja por isso
que técnicas como a astrologia Horária
exigem que o querente esteja
emocionalmente investido na pergunta que
faz. O que isto implica em termos práticos é
que a resposta do oráculo não é tanto uma
resposta sobre um futuro previsível, mas a
posição do deus relativamente aos desejos
deste humano em particular. Por exemplo, se
eu perguntasse ao oráculo de Delfos se me iria
casar um dia, a resposta não seria somente
uma previsão do futuro, mas a posição de
Apolo sobre a possibilidade de eu me casar.
Para Plutarco, aquilo que nós
verdadeiramente procuramos na adivinhação
é a bênção do deus, e não uma resposta exata
sobre o futuro.
Digamos, por exemplo, que um mercador
pergunta a um oráculo se deve fazer uma
viagem pelo mar e o oráculo lhe diz que não.
O mercador, pouco convencido da
competência do oráculo, decide fazer a
viagem e tudo corre bem e a viagem é muito
lucrativa. Para Plutarco isto não invalida a
competência do oráculo já que o que o
mercador fez foi desrespeitar as intenções dos
deuses relativamente ao seu destino
cometendo o terrível crime da húbris. O
mercador pode ter ficado rico, mas fê-lo à
custa da bênção dos deuses e da sua própria
alma.
Aquilo que se torna claro aqui é que para
Plutarco o papel de adivinho aproxima-se do
papel de sacerdote. O adivinho não só
comunica com o divino para transmitir as suas
intenções aos mortais, ele transmite as
ansiedades, os pedidos e as orações dos
mortais ao divino. No fim de contas, a
pergunta do consulente torna-se uma oração
e cabe ao adivinho transmitir a resposta dos
deuses a essa oração.
O que podemos então tirar das teorias de
Plutarco para a prática da astrologia nos dias
de hoje? Parece-me que existem algumas
ideias fundamentais, que se bem aplicadas
podem gerar linhas interessantes na nossa
prática.

Em primeiro lugar a abordagem de Plutarco à
ciência da época permite-nos ultrapassar o
debate mais cansativo do nosso tempo, aquele
entre astrologia e ciência. Podemos e devemos
sempre pôr em causa as nossas práticas, mas a
prática de qualquer forma de adivinhação e o
método científico reportam-se a níveis de
realidade completamente diferentes. Por
exemplo, apesar de cientificamente os
planetas nunca realmente retrogradarem e
moverem-se sempre na mesma direção, na
tradição astrológica a retrogradação é um
elemento interpretativo fundamental. Aquilo
que a teoria de Plutarco diz sobre isto é: Pode
até ser verdade que os planetas nunca se
movem realmente na direção oposta à sua
órbita normal, mas continua a ser significativo
que do ponto de vista da terra essa ilusão de
ótica aconteça e podemos utilizá-la para
significar mensagens divinas. O facto de esta
teoria nos libertar da necessidade de uma
justificação científica para a nossa prática é em
si suficiente para que ela tenha valor.
Em segundo lugar, a ideia de que o adivinho
se reporta ao divino e comunica as intenções
do divino ajuda-nos a transcender o debate
entre formas psicológicas modernas e formas
literalistas tradicionais de astrologia. Para os
platónicos o divino era imanente em todas as
esferas da experiência humana, e portanto
podemos dizer que tanto fatores psicológicos
como fatores da vida externa são afetados
pelas informações que tiramos da astrologia,
mas não devem ser confundidos com essas
informações. É bom relembrar o exemplo do
astrólogo egípcio que avisa António que o seu
daimon é mais fraco do que o daimon de
Octávio. Apesar de a informação ser
fundamentalmente do reino do divino, ela
traduz-se de uma forma muito prática na
realidade. O António perde a batalha do Ácio
contra Octávio num dos momentos mais
dramáticos da história do antigo Egito. No
entanto a natureza da informação é divina: o
astrólogo não prevê que o António vai perder a
batalha, mas por perceber a natureza da
relação do seu daimon com o daimon do
Octávio é capaz de inferir qual será o resultado
prático dos seus encontros.
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Por fim, a abordagem optativa à
adivinhação permite-nos justificar
porque é que às vezes previsões que nos
pareciam tão óbvias (tanto em astrologia
horária como em astrologia natal) não se
concretizam. O papel da astrologia não é
ser uma ciência exata mas é ser uma
linguagem simbólica que permite que
os deuses comuniquem diretamente as
suas respostas aos nossos desejos. É
possível que nós, enquanto humanos,
contrariemos os conselhos dos deuses
(existem exemplos abundantes na
mitologia greco-romana) mas fazemo-lo
por nossa conta e risco.
Aceito que este último argumento tem o
perigo de tornar a astrologia ainda mais
infalsificável, já que podemos justificar
qualquer “má previsão” dizendo que a
vontade dos deuses foi violada.
Infelizmente uma característica de
qualquer assunto que lida com o divino
é a incerteza. O único antídoto contra o
abuso deste argumento para justificar
incompetência é o cultivo da humildade
e o cuidado para não cair na húbris. Por
alguma razão os gregos consideravam a
húbris como a maior de todas as
transgressões da vontade divina. A outra
coisa de que precisamos de nos lembrar
é que a vontade dos deuses é tudo
menos fraca, pelo que não será violada
com muita frequência. Este argumento
justifica o ocasional erro entre muitos
acertos, e não o ocasional acerto entre
muitos erros.
É preciso que tenhamos em mente
também que ao tomar uma abordagem
como a de Plutarco, que não é só
filosófica mas também teológica,
estamos a aceitar entrar numa relação
que implica não só o estudo profundo
da astrologia mas também uma
dimensão de fé. O consulente precisa de
ter fé na palavra do astrólogo e o
astrólogo precisa de ter fé, dentro dos
limites do razoável, na sua capacidade
de traduzir o divino para o mundano.
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Conclusão
Qualquer pessoa com interesse por astrologia tem de admitir que não existem nenhumas
certezas quanto ao seu funcionamento ou as suas técnicas. O que tentei fazer neste artigo foi
apresentar a teoria da adivinhação de Plutarco que até hoje foi a que mais ressoou comigo,
apesar de ser pouco conhecida nos meios astrológicos. Não pretendo com este artigo dar uma
resposta final aos dilemas filosóficos que se nos apresentam, nem pretendo que toda a gente
opte por seguir Plutarco religiosamente. No entanto, acho que a beleza das teorias platónicas às
vezes fica perdida num mundo em que desejamos demasiado o concreto.
Reconheço também que a teoria de Plutarco funciona em particular para pessoas que tenham
inclinações religiosas, que acreditem em espíritos, deuses ou no divino em alguma das suas
formas culturais. Não pretendo portanto forçá-la em pessoas que não ressoem com estas crenças.
Espero, no entanto, que algumas das pessoas que ressoam possam ter encontrado nas ideias
deste mestre da filosofia algo de valioso. Espero também que algumas das que não ressoam
tenham encontrado ideias interessantes que as estimulem a procurar o seu lugar neste complexo
espectro de teorias a que chamamos filosofia.

Simão Cortês, 25, nasceu em Lisboa
e é um jovem astrólogo. Formou-se
originalmente em ciências da
linguagem mas rapidamente se
apaixonou por formas diferentes de
conhecimento. Descobriu a
astrologia num jantar, da forma
informal e prosaica como se
descobrem os grandes amores. De
momento vive na Cantuária, Reino
Unido, a estudar no mestrado Myth,
Cosmology and the Sacred que
explora adivinhação, cosmologia,
filosofia da religião e temas afins.
Tem particular interesse em
astrologia, platonismo, teurgia
neoplatónica e religiões afrobrasileiras.
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FASE HELIACAL

ANJOS E DEMÓNIOS,
IMAGENS DE PODER

POR JORGE MOREIRA

Nos tempos em que vivemos, a Astrologia
que conhecemos perdeu a sua influência
espiritual com o mundo natural que nos
engloba, e em causa, uma certa distorção da
visão empírica, hermética, mágica e filosófica
milenar que nos transcende. O estudante ou
iniciado que procura um maior
aprofundamento desta arte terá que viajar
até aos grandes nomes clássicos e à
sabedoria antiga, que nos supera pela sua
dimensão e riqueza de informação. Uma
viagem nas suas raízes que se estendem
pelo tempo. Somos nós os tradicionalistas, e
não os que apeledámos de astrólogos e
sábios da tradição. Somos nós que
precisámos dessa sabedoria, porque a
Astrologia de hoje orienta-se para o ego
humano ou invês de projectá-lo no Universo,
esse que perdeu a ligação ao mundo natural.
Mas não todos...
Há quem eleve o espírito até aos mistérios
das estrelas errantes e aos
caminhos imensos do alto dos céus, quem

não esqueceu, e procuram revelar o que
foi esquecido lá trás, aos que se aventuram
no presente. Graças a Mercurius, que nos
arrepia a mente com as suas dádivas!
É impossível explorar o mundo natural
através da Astrologia sem referências
espirituais. E, neste conxtexto, aquele que
envereda pelas esferas astrológicas, precisa
de realinhar-se na procura por sabedoria e
levar a prática astrológica no caminho
certo. Deve procurar elevar-se acima das
experiências terrenas e compreender o
grande espelho celestial, que o reflecte nas
suas virtudes.
Descobrirá uma nova dimensão, uma nova
óptica sobre a influência espiritual e
hermética da Astrologia, mas não deve
ficar só pelas calçadas do Passado, é
também preciso incorporá-la na realidade
actual e construir uma visão genuína e
autêntica sobre essa, adoptar uma nova
filosofia de vida, se assim o desejar.
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Os antigos neoplatonistas árabes
compreendiam as causas dos fenómenos
terrestes/celestiais através de uma divisão
terciária: dos Elementos (onde operavam
através da Alquimia), do Mundo Celestial
(onde operavam através da Astrologia) e do
Mundo Supra Celestial (onde operavam
através da Magia Natural).
A mestria atingida dentro desta trindade
oculta, providenciava um certo poder
filosófico e virtuoso sobre as dinâmicas
pessoais e dos elementos, e acima de tudo, a
sabedoria e as fórmulas para atingir estados
desejados – a compreensão da natureza
humana na sua relação com o mundo
natural.
A Magia é a operação do Espírito que actua
sob o Espírito, a Astrologia é a operação do
Espírito que actua sob o Corpo, e a Alquimia
é a operação do Corpo que actua sob o
Corpo.
Para entendermos como podemos operar
através destes Mundos, é preciso em primeiro
lugar, promover uma relação íntima e
explorativa com cada um deles: no sentido
de aprender, de experimentar/explorar, de
intuir/absorver e de partilhar.
As três ciências ocultas associadas apoiam-se
nas ciências consideradas racionais, ou antes
conhecidas como Artes Liberais. E todas as
operacões manifestam-se pelas vontades e
pelo poder das imagens e do pensamento,
pois o Universo é mental e governa a
natureza à sua volta.
Esta Trindade Oculta potencia a vontade
primária de manifestação de acordo com os
anseios do Ser. Caso este o faça através do
poder mental, da força do pensamento ou
projecção da imaginação, considera-se que
está a praticar aquilo que hoje chamamos de
hipnose, mas antes apelado de feitiçaria.
Outra forma possível, é através da harmonia e
da destemperança das esferas celestiais e dos
elementos, com ajuda de imagens, números,
figuras e símbolos – fabricação e uso de
talismâs, que ajudam a controlar/conduzir
determinadas influências.
Study of the moon and stars. Ottoman miniature from 17th century. Istanbul.
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E uma última, através de operações com o
uso de essências do reino mineral, vegetal
e animal em rituais, curas ou na obtenção
de algum princípio activo (ex:
farmacologia).
Portanto aquele que opera dentro deste
três mundos, possuiu o poder de
manipulação dos diferentes elementos e
das influências que o rodeiam para fins
próprios, actuando sob a lei de Causa e
Efeito. A sua efectividade estará sempre
dependente da sua força e vontade,
compreendendo que as influências e
naturezas celestiais trabalham
mutuamente com as virtudes inferiores
terrenas, para o bem e para o mal.
Por vários milénios de história da Astrologia
e Magia, há algo que toca o passado e os
dias actuais, algo que advém desde o
Antigo Egipto, do tempo em que a Antiga
Grécia era o farol do mundo, dos Árabes
iluminados, dos grandes ocultistas do
Renascentismo até aos Magos
contemporâneos. Trata-se das 36 divisões
do tempo solar, ou 36 Faces/Decanatos.

Poderíamos até considerar que
ressoam com as imagens do Tarot,
pois interligam-se pelas simbologias e
divisões. Algo que exploro no meu
livro «Astrologia na Tarosofia», lançado
pela Editorial Portugal Místico.
É, pelo Sol, que recebemos a luz
do dia, e pela sua ocultação no
horizonte, a noite. A humanidade
sempre viveu e testemunhou esta
dinâmica celestial e os efeitos
provocados ao longo do seu
movimento. Um ano de 365.25 dias
dividido em 36 secções de 10 dias – a
Roda do Zodíaco que marca as
alterações sazonais, as fases de
escassez e abundância e e as fases de
melancolia e ânimo.
A primeira percepção de todas é a do
tempo, marcado pela alteração entre
a luz e a escuridão, que imortaliza
todas as manifestações.
Os ciclos entre a luz e a escuridão
marcam os acontecimentos e os
eventos de 1 Ano Solar.
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qual, uma determinada divindade tinha
uma influência potente. No caso do
período helenístico, atribuiam os Planetas a
cada Decanato, demonstrando a influência
de determinadas divindades e demónios
que se evidenciavam numa determinada
altura. Cada Decanato representa um
lugar de Dignidade ou Força para cada
Planeta. E no caso dos Decanatos, o
conceito de Dignidade ou Condição
Zodiacal é fundamental e de extrema
importância para as práticas mágicas com
o uso da Astrologia. Como carregam os
significados dos diferentes aspectos da vida
humana, as suas posições são essenciais,
pois determinam a qualidade ou impacto
de uma determinada acção. Se queremos
efectuar uma operação ou actividade
relacionada com Marte (guerras,
confrontação, domínio, conquista)
queremos que Marte esteja com uma
excelente dignidade/condição zodiacal. E
para questões mágicas isso é de extrema
importância. Vejamos alguns sistemas de
Decanatos e as respectivas
correspondências para a Ingresso do Sol no
1º Decanato/Face de Aries, que anuncia a
Primavera.
Deuses, demónios, djinn´s, anjos, imagens
de animais, pessoas e figuras mitológicas
serviam como conceptualizações e
arquétipos com o propósito de identificar
determinados fenómenos celestiais, e
não só. Os 36 Decanatos/Faces baseiamse nestas correspondências e conceitos, e
ajudam a intuir os sinais do tempo e as
alterações ao longo do ano: são âncoras
ancestrais, que revelam um efeito
mnemónico sobre os mais atentos e
despertos, como janelas que se abrem,
mostrando as influências do momento.
Através da compreensão das Imagens, o
astrólogo/neófito sintonizase no sentido
de percepcionar as influências que o
afectam de uma forma positiva ou
negativa.
No Antigo Egipto, cada Decanato
representava um período de tempo, no

De acordo com as imagens de Heinrich
Cornelius Agrippa, nos «Três Livros de
Filosofia Oculta», ascende a imagem de um
homem de cor escura, vestido de branco,
de constituição larga e de olhos vermelhosangue, com grande força e
aparentemente zangado.
De acordo com o livro «Picatrix» de Ghāyat
al-Ḥakīm , ascende a imagem de um
homem de cor escura, constituição larga,
com olhos vermelhos, segurando um
machado na sua mão, e demonstra força,
autoridade, grande poder e insolência.
Em «O Princípio da Sabedoria» de Aben
Ezra, ascende a imagem de um ser com
uma cabeça em forma de cão, segurando
uma vela na mão esquerda e uma chave
na mão direita. Os olhos são pretos, e
pertence a uma raça de gigantes irascíveis.
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Como pode notar, as correspondências
indicadas por cada sistema reflectem a
mesma a ideia, mensagem ou
impressão da essência do 1º
Decanato/Face de Aries,
independentemente da época e da
forma como eram vizualizadas e
compreendidas. É um lugar que
pertence a Marte, e portanto, o
princípio masculino da natureza
humana destaca-se.
Um homem de cor escura com uns
olhos vermelho-fogo, segurando uma
arma de batalha laminada e de
temperamento colérico, fala sobre a ira,
a coragem e o ímpeto de dominar os
inimigos nas batalhas – a força
masculina demonstrada da forma mais
cruel e intimidadora. Marte energiza
todas as qualidades essenciais deste
Decanato, e um talismã feito com o
propósito de vencer, de conquistar e de
eliminar qualquer obstáculo deve ser
feito sobre este posicionamento.
A ideia de possuir um machado ou uma
arma pesada de corte, é de facto um
símbolo importante e ao mesmo tempo
mágico. A lâmina é a arma primordial
de corte, que cria dois de um, a Divisão.
Até a própria vida, necessita de 'divisão'
para expandir ou crescer, desde as
divisões celulares de um embrião, às
escolhas de um indíviduo na sua
evolução social, separando-se para
crescer noutro local, noutra
comunidade, noutro emprego ou
noutro país. O ímpeto que divide ou
corta, para progredir ou expandir.
A melhor forma de trabalhar, operar ou
meditar com os Decanatos/Faces é a

nyelC sicnarF yb strA larebiL neveS ehT 5461 aimonortsA

Em «Liber Hermetis» ou «Livro de
Hermes» de Hermes Trismegistus,
ascendende a imagem de Aulathamas,
tendo semelhança de um homem, com
uma postura correcta, de pé sobre as
suas garras, e acima da sua cabeça
ergue um machado de batalha de 2
lâminas.

através da observação directa e
contemplativa, até que atinja a compreensão
de tais influências em si mesmo. Todos eles
estabelecem uma certa harmonia e
seguimento, desde Aries a Piscis. As Imagens
falam por si, e contam as histórias que
antecedem a cada um dos Decanatos, e do
que vem a seguir.
Com a partilha deste artigo, tento promover
um olhar mais atento sobre as
particularidades dos Decanatos/Faces, pois é
algo que nos acompanha desde o Antigo
Egipto até aos dias de hoje, passando por
várias culturas. O estudo das Imagens que
lhes correspondem oferece uma perspectiva
enriquecedora e interessante sobre a
influência de cada Planeta num determinado
Signo.
A 1º parte de um Signo demonstra uma fase
mais instável, de experimentação, em que os
elementos batalham entre si, até que atinjam
um equilíbrio ou temperança. Na 2º parte do
signo, é revelado uma tentativa de
polarização dos elementos e assuntos para
um só foco, ou união, no sentido de provocar
estabilização e criação de uma
identidade/ideia. Na última parte do signo, a
ideia formada procura a mudança e
liberdade de movimento e expressão, para
criar expansão e progresso.
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Todos os Decanatos/Faces personificam a relação
mágica, metafísica e íntima do ser humano com o
mundo natural, abençoado ou perseguido pelas
influências que o rodeiam, sejam essas mundanas,
astrológicas, espirituais ou de outra
inteligência/dimensão. Astrologicamente falando,
as naturezas dos 7 planetas reflectem-se nas coisas
existentes da Terra, e esses operam de acordo com
as suas diversas propriedades e constituintes. Assim
como o temperamento de cada indivíduo, com os
seus modos e maneiras de se expressar no
ambiente em que está inserido, capaz de alterar as
influências que o rodeiam com uma certa
qualidade e impacto.
E as Imagens ajudam a ancorar os desejos e
manifestações, da mesma forma que percebemos
que a imagem da suástica está associada a Hitler,
como uma espécie de automatismo, provocando
um efeito menos positivo. Ou da Imagem do
MacDonald´s ou Coca-Cola que estimula o prazer
de comer e beber, de forma subliminar.
Uma vez que os símbolos/imagens sejam
incorporadas e codificadas, a mente está
programada e a nossa energia responde. O mesmo
acontece com a compreensão das 36 Imagens dos
Decanatos/Faces, que carregam poderosas fórmulas
mágicas e sabedoria espiritual.

Símbolos mágicos Do Opus Medico-Chymicum de Johann
Daniel Mylius, 1618
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As doenças da alma e
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O céu foi desde a antiguidade mais remota
um guia para a geopolítica, os sacerdotes
assírio-babilônicos olhavam-no para dele
derivar presságios sobre o rei, a guerra, as
colheitas. Igualmente, a psicologia teve
origem na observação do céu - Ptolomeu
fala dos planetas governantes da alma, Lua
e Mercúrio e descreve uma teoria sobre a
psique que deriva da aplicação da filosofia
aristotélica aos elementos da investigação
astrológica.
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‘’SOBRE AS QUALIDADES

DA MENTE,

as que são racionais e intelectuais são ponderadas
a partir da situação de Mercúrio; todas as demais,
no que concerne às faculdades meramente
sensitivas, e que independem da razão, são
consideradas a partir do luminar que possui uma
constituição menos sutil e mais corpórea, a dizer, a
Lua e as estrelas com as quais ela se encontra
configurada, seja por aplicação ou separação”.

Tetrabiblos, Livro III, CAP.XVIII

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA |

46

Mercúrio é análogo à instância racional
da alma, discutida por Platão em sua
República, enquanto que a Lua pode
ser associada às instâncias irracionais
da psique. Assim divide a psique
Platão:
✦ A parte com a qual o homem
aprende – amiga do estudo e da
sabedoria.
✦ A parte pela qual prova emoções,
irascível – amiga da vitória e da honra.
✦ A parte concupiscível, que inclina às
satisfações dos desejos e ao amor pelo
lucro.

Fazendo um percurso teórico inverso,
ou seja, carregando de volta esta teoria
astrológica sobre a alma até Aristóteles
e dele até Platão, seu mestre, podemos
chegar às seguintes reflexões:
A) Platão escreve que a alma é feita de
três instâncias que eventualmente
estão em conflito e levam o indivíduo à
desarmonia.
B) A República, é descrita uma
analogia entre a alma e o estado: da
mesma forma como no indivíduo uma
parte sua (instintiva, irracional ou
ligada aos apetites) pode dominar a
parte racional da alma, levando a uma
tirania de uma parte sobre outra e ao
descontrole pessoal, pode haver nas
sociedades a tirania ou oligarquia, com
uma minoria dominando os demais e
instaurando a doença social.
C) A partir desta premissa, da mesma
forma como há uma analogia entre
alma individual e estado, poderíamos
aplicar os princípios mostrados por
Ptolomeu, a propósito das doenças da
alma, para fazer um diagnóstico sócioastrológico, fazendo um paralelo entre
a astrologia natal (centrada no
indivíduo) e a social (centrada no
coletivo).

SE ESSE

RACIOCÍNIO ESTÁ

A descrição de Ptolomeu para as doenças da
alma coloca em relevo as aflições da Lua e
Mercúrio pelos planetas maléficos (Marte e
Saturno); outros fatores mencionados são a
ausência de aspecto entre Lua e Mercúrio ou
entre estes e o Ascendente (aqui, imagino que
ele tenha em mente o aspecto por signo) e a
presença de Marte angular nas cartas dos
nascidos durante o dia ou de Saturno na mesma
condição para os nascidos à noite.

CORRETO

É POSSÍVEL ATÉ

CONSIDERAR,
usando o referencial ptolomaico, a mera presença
de maléficos em longitude zodiacal que antecede
a Lua e Mercúrio como fator associado às doenças
da alma, mas por hora deixarei de fora este fator
porque é difícil para um astrólogo atual discernir
tal influência meramente por essa colocação; além
disso, os aspectos adversos surgem de modo mais
‘’eloquente’’ na minha pesquisa.
As conjunções entre Júpiter e Saturno eram objeto
de preocupação entre os astrólogos antigos, posto
que anunciavam mudanças no status quo político
econômico e religioso das nações. Por exemplo, O
mapa abaixo, que corresponde ao ingresso solar
no signo de Áries, calculado para Roma, mostra
para a Itália a conjunção entre Júpiter e Saturno
em um signo angular do mapa (o que amplifica
seu poder), e inspirou a diversos astrólogos da
época uma visão apocalíptica, tanto que o
imaginaram como o prenúncio do nascimento de
um anticristo (Astrology and the seventennth
century mind-Ann Geneva/ Manchester University
press -1995, p.134).
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ao nos debruçarmos sobre mapas de um
período social ou estado que enfrenta
turbulência, corrupção e abusos de uma minoria
sobre um grupo maior, encontraremos os fatores
descritos por Ptolomeu para as doenças
individuais da alma presentes nos mapas de
cunho social.
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N O

C A S O

D E S T A
D E

C A R T A

I N G R E S S O ,

calculada para 21 de Março de
1504 às 3h25’, a Lua situada em
signo de Saturno e em
oposição à conjunção deste
com Marte, ambos em signo
de contrariedade e queda,
respectivamente, apontam
uma situação de corrupção da
mente coletiva, levada a cabo
pelos detentores do poder em
Roma: o regente do MC é
Marte, que está associado a
Saturno e em aspecto adverso
com Mercúrio e opostos à Lua.

D E

A C O R D O

T E O R I A

D E

C O M

A

P L A T Ã O ,

conforme discutido, há uma analogia entre a
alma e o estado, de maneira que as
configurações apontadas relacionadas a doença
e corrupção das instâncias da alma refletem no
plano coletivo o abuso do poder, a corrupção, o
despotismo, o domínio injusto de uma minoria
sobre o povo. O poder em Roma era ao mesmo
tempo religioso e político, sendo o papa a um
só tempo pontífice e rei de Roma.

Mercúrio, que representa o aspecto racional da
psique, rege a casa da religião, a casa 9, e fica
impedido de exercer seu poder, de manter a
temperança, o equilíbrio, corrompido que está
pelos dois maléficos em estado cósmico
desfavorável: Marte rege a casa do poder, o MC e
em desequilíbrio mostra uma exacerbação da
busca de glórias e honras pelo mapa, mediante
a vitória nas guerras (princípio irascível segundo
Platão).

Tudo isso prepara o terreno para a ascensão de
um novo líder religioso, ascensão representada
pela conjunção entre Júpiter e Saturno, como já
foi mencionado. A conjunção está na
proximidade entre a união entre Marte e
Saturno, que ocorreu no mesmo ano,
apontando guerra e derramamento de sangue
associados ao surgimento do novo "profeta" em
questão, Lutero.

Saturno rege a casa 2 do dinheiro e também a
Lua e Vênus (situado na casa 2), mostrando o
desequilíbrio da parte ligada aos apetites na
psique, predispondo à cobiça e amor ao
dinheiro, segundo Platão. Portanto, o
desequilíbrio instalado no plano coletivo
mediante a ação das autoridades eclesiásticas
predispõe a um clima de doença social e reflete
a opressão de uma minoria sobre a coletividade.
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N A

R E P Ú B L I C A ,

Platão menciona sistemas políticos
como a oligarquia e outros que ele
identifica como portadores de uma
doença ou desarmonia social
caracterizada por uma condição onde
uma minoria oprime outras camadas da
população; tal condição é análoga à
desarmonia presente na alma
acometida por doença, onde uma parte
da alma sobrepuja e domina as demais.
Existiria então, de acordo com Platão,
um paralelo entre doença da alma e
doença social.
Partindo desta concepção platônica da
relação entre alma e estado, retorno
novamente ao postulado Ptolomaico
sobre as doenças da alma que aponta a
corrupção de Lua e Mercúrio pelos
maléficos como um fator importante
para julgar as doenças da alma sob o
prisma astrológico.
A partir daí, eu proponho o mesmo
paralelo de Platão entre alma e
sociedade, mas agora traduzido pela
astrologia Ptolomaica:
Por exemplo, o terrorismo é um
fenômeno histórico e social onde
determinados grupos pretendem impor
pela força ao restante da sociedade suas
crenças e concepções do mundo. Se a
teoria platônica está correta e é possível
de fato fazer um paralelo entre alma e
estado, se eu procurar em mapas de
astrologia política de agrupamentos
terroristas, eu provavelmente vou
encontrar lá também presentes estes
mesmos fatores descritos por Ptolomeu
para as doenças da alma no indivíduo,
certo? Estou usando uma espécie de
raciocínio hipotético dedutivo à
astrologia, como se ela fosse uma
ciência humana (1).
(1) Não afirmo que a astrologia seja uma ciência
humana, mas algumas aplicações da astrologia
podem ter elementos em comum com as ciências
humanas, sobretudo com a filosofia.

V E J A M O S
M A P A S

A L G U N S

Q U E

C O R R O B O R A R I A M
E S T A

H I P Ó T E S E .

3 January 2014 Ar-Raqqah, Syria, 35n56, 39e01 Sem horário

Este é um mapa especulativo para a raiz de um importante

agrupamento terrorista moderno, o Estado Islâmico.

Ele apresenta os fatores relacionados a Lua e Mercúrio mencionados

para as doença da alma: Lua em Aquário e Mercúrio em Capricórnio

aflito por Marte.

Se preferir conferir o mapa na íntegra, basta clicar sobre ele e acessar o link.
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E X E M P L O

D E

T E R R O R I S T A S
M O D E R N O S :

O Primeiro mapa é de Andreas Baader; o segundo, de Ulrique
Meinhof, fundadores do célebre grupo terrorista alemão
Baader-Meinhof – Vejam as assinaturas já comentadas de
desequilíbrio da alma que resulta na adesão a ideologias
violentas e extremistas: Lua e/ou Mercúrio em signos de
maléficos ou aspectados por estes.
M A P A

D E

A N D R E A S

B A A D E R

A propósito do contexto:
O fato de que eu seja capaz de investigar um dado mapa sem
saber sobre o contexto de vida do nativo e ainda assim acertar
sobre sua vida é algo enganoso. Para exemplificar este
enunciado, peço que observem o mapa a seguir:
O terceiro é o mapa de um monge que foi capturado e
executado por terroristas islâmicos. Vejam que de acordo
com minha hipótese teórica há nesta carta fatores de
desequilíbrio na alma que eventualmente poderiam conduzir
o nativo a abraçar ideologias políticas extremistas e agir de
modo violento: Lua em signo de maléfico (Áries), aflita por
maléfico; Mercúrio igualmente em signo de maléfico e
combusto. A Lua rege uma das casas associada a religião,
crenças e ideologias, a casa nove. Ocorre que este nativo foi
vítima de uma ação terrorista, não o perpetrador dela!
M A P A

D E

U L R I Q U E

M E I N H O F

O ponto que trago para discussão é de que não bastaria olhar
estas configurações em mapas e sair apontando indícios de
desequilíbrio psíquico ou extremismo político – uma
diversidade maior de fatores seja intrínseca ou extrínseca ao
mapa concorreriam para isso.
O que nos interessa é partir de casos concretos de
extremismo político e entender astrologicamente como uma
subjetividade perturbada encontra eco num ambiente social
igualmente doentio, fazendo com que certos indivíduos
personifiquem uma era. O espelhamento no mapa coletivo
de padrões semelhantes do mapa individual poderia ajudar a
explicar este paralelo individuo/coletivo.
Conforme a explicação de Ptolomeu, podemos compreender
melhor o que leva indivíduos cuja alma apresenta
desequilíbrio a adotarem ideologias que estimulam condutas
violentas e destrutivas:

M A P A

D E

B R O T H E R

L U C
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“Sem dúvida, a maior parte das doenças mais moderadas, de

certo modo já foram descritas pelo que foi dito sobre a

natureza da alma e seu aumento pode ser discernido a partir do

excesso de influências; se chama com propriedade de doenças

tais extremos da natureza os quais caem aquém ou excedem o

que é mediano (...). Toda irregularidade do hábito moral, seja

por deficiência ou superabundância pode ser apropriadamente

denominada uma desordem moral...”.

P T O L O M E U
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Esta associação entre o incremento da
condição doentia no ser, os extremos da
natureza e condutas nocivas, que Ptolomeu
associa aos fatores já comentados, é
especialmente iluminadora quando fazemos
paralelos astrológicos entre as doenças da
alma e condutas violentas pautadas no
extremismo político.
Eu apliquei novamente o método hipotético
dedutivo ao fenômeno do nazismo, visto que
foi fenômeno de extremismo político
caracterizado por extremo irracionalismo e
que além de gerar um regime ditatorial,
causou grande impacto na história do século
XX.
Poderia colocar a proposição de hipótese e
subsequente dedução através do seguinte
enunciado:

se a concepção platônica da alma
permite relacionar os desequilíbrios desta
a manifestações políticas e sociais de
cunho desequilibrado e destrutivo e se os
fatores astrológicos apontados por
Ptolomeu que derivam da teoria
platônica estão corretos, a isto se segue
que ao me debruçar sobre mapas de
cunho coletivo que acompanham a
trajetória destes movimentos políticos
extremistas, deverei encontrar presentes
nestes mapas os mesmos fatores que
mostram a doença da alma em mapas
individuais.
Por outro lado, estes mesmos fatores
deveriam estar presentes em algum grau
também nos mapas dos líderes e
representantes destes movimentos, visto
que estamos buscando fatores individuais
que espelham fatores coletivos e viceversa.

V E J A M O S
O

Q U E

E N T Ã O

F O I

E N C O N T R A D O :

Fundação do Partido dos trabalhadores alemães
(embrião do futuro partido nazista): 5/01/1919 – Lua
em Aquário, conjunta a Marte e oposta a Saturno.
24/02/1920 – Hitler assume a liderança do partido
nazista: Lua oposta a Marte; Mercúrio oposto a
Saturno.
8/11/1923 – Tentativa de tomada de poder em
Munique através de golpe de estado: Lua e Mercúrio
conjuntos em Escorpião.
Mein Kempf – Lançamento em 18/07/1925: Mercúrio
conjunto a Marte, ambos em quadratura com
Saturno.
Hitler chanceler da Alemanha – 30/01/1933 – Lua em
Áries; Mercúrio em Aquário conjunto a Saturno.
Cartas de proeminentes líderes nazistas: O mapa de
Hitler, notoriamente conhecido, apresenta a Lua
situada em Capricórnio e Mercúrio em Áries.; a carta
apresenta fortes aflições envolvendo Marte e Saturno.
Joseph Goebbels: 29/10/1897 - Lua em Capricórnio;
Mercúrio em Escorpião, conjunto ao Sol e a Marte.
Herman Goring: 12/01/1893 – Lua em Escorpião;
Mercúrio em Capricórnio em quadratura com Marte.
Himmler – 7/10/1900 – Lua em Áries; Mercúrio em
Escorpião em quadratura com Marte.
Hans Erick-Voss: 30/10/1897 - Lua em Capricórnio;
Mercúrio em Escorpião, conjunto ao Sol e a Marte.
Martin Bormann: 17/06/1900 – Lua em Aquário em
quadratura com Marte; Mercúrio em oposição a
Saturno.
Hans Hinkel (Oficial da SS) – Lua conjunta a Marte;
Mercúrio oposto a Saturno.
Ribbentrop, Joachim Von (Ministro) - 30/04/1893 –
Lua em Escorpião, Mercúrio em Áries oposto a
Saturno.
Wilhelm Frick (Ministro) – 12/03/1897 – Lua e Mercúrio
em Aquário
Friedrich Jeckeln – 2/02/1895 – Lua conjunta a Marte,
ambos em oposição a Saturno; Mercúrio em Aquário.
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S A I N D O

D A

E S F E R A

D O

N A Z I S M O . . .

há outros exemplos interessantes que lançam luz
sobre a relação astrológica entre alma e a política à
luz da teoria sobre as doenças da alma:
A carta do presidente americano Abraham Lincoln Lua em Capricórnio em quadratura com Marte na
casa nove e Mercúrio em quadratura com Saturno no
MC. Ele próprio não foi um extremista político, mas
governou os Estados Unidos na época em que eclodiu
uma guerra civil sangrenta em que metade do país se
digladiava com a outra metade, um reflexo da ‘’alma‘’
dividida do país, ferida, doente, se esvaindo em
sangue.
Lincoln viveu deprimido uma parte significativa de sua
vida, cujo desfecho foi a morte por assassinato,
justamente vítima de um extremista que não aceitava
a libertação dos escravos americanos – na guerra civil
americana a elite dos estados sulistas não desejava a
libertação dos escravos, com sua economia de base
agrária contrastando com a economia industrial dos
estados do norte – duas metades em colisão... O
fanático que assassinou Lincoln representava uma
dessas metades, a que não aceitou a derrota na
guerra.
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Outro exemplo é a carta do papa
Francisco - Lua em Aquário e Mercúrio
em Capricórnio fazendo quadratura
com Marte angular. Francisco assumiu
o papado num momento de crise
ímpar da igreja católica: assolada pela
corrupção financeira e por escândalos
sexuais envolvendo padres e pedofilia,
seu líder máximo, papa Bento XVI,
havia renunciado ao trono.
Ptolomeu afirma no Tetrabiblos que
Vênus e Júpiter angulares ou
configurados com os planetas aflitos,
Lua e Mercúrio, os quais mostram as
doenças da alma, podem restituir a
cura. No caso em questão da carta do
papa Francisco, a Lua está em
conjunção com Vênus e Mercúrio
junto com Júpiter, estes angulares.
Isto explica o papel de sanador de
Francisco na igreja católica, a
reputação de pureza e integridade
que rapidamente conquistou. Ele
aparenta para o povo ser alguém com
cacife moral para restituir a
integridade à igreja.
No campo da política, atua como
mediador entre antagonistas: atuou
para reaproximar dois velhos
antagonistas, Estados Unidos e Cuba,
inimigos políticos por mais de 50
anos.
A título de encerramento e no intuito
de trazer elementos das ciências
humanas que nos auxiliem na
compreensão deste binômio
indivíduo-sociedade, pouco explorada
no âmbito da discussão astrológica,
gostaria de enfatizar novamente a
necessidade de compreender o
contexto no qual estão inseridos os
sujeitos que são objetos de nossa
reflexão astrológica.
A pesquisadora Geisa Nunes de Souza
Mozzer, em seu artigo ‘’Uma
perspectiva histórico-cultural da
subjetividade”, assim escreve:
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“O fato é que o sujeito não atua
só em função dos traços que
tem, mas em função de
projetos, ideais e concepção de
mundo, que também são
elementos constituidores da
personalidade entendida como
forma de organização da
subjetividade individual. A este
conjunto de idéias, Rey e
Martínez (1989) chamaram de
‘formações psicológicas ou
motivacionais’, que comporiam
as formas de organização da
subjetividade social’’
Quando temos diante de nós o
mapa de um indivíduo,
podemos discernir traços de
comportamento, mas sem
tomar ciência do contexto do
nativo e de sua história, bem
como da sociedade e época
onde está inserido, saberíamos
discernir quais são seus
projetos, ideais e concepção de
mundo, para de fato entender
como ele irá atuar?
Esta é a pergunta que eu deixo
aos leitores.

Tendo iniciado seus estudos de astrologia em 1988, vem
se dedicando desde 2001 a pesquisar o conhecimento de
antigos mestres cujos ensinamentos poderão conduzir a
um verdadeiro renascimento da astrologia em pleno
século XXI: Vettius Valens, Dorotheus de Sidon e Abu Ali
Al- Khayyatt, entre outros.
Possui formação acadêmica em Letras e tem artigos
publicados no Brasil e no exterior.
Gerson Pelafsky - Astrologia
Helenística e Medieval

http://btpelafsky.wixsite.com
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REALIDAD Y PANTOMINA
Por PABLO IANISZEWSKI

ACITÁRP AN AIGOLORTSA

¿QUÉ ES EL
HERMETISMO?

El hermetismo es una de las tradiciones más
difundidas de todo el esoterismo occidental, siendo
al mismo tiempo muy mal entendida por el público
afín. La necesidad de distinguir entre sus diferentes
niveles de representación nos mueve a realizar este
recorrido por la historia oculta de nuestra
civilización. “No todo lo que brilla es oro”, afirma un
conocido refrán. Asimismo, entre las diversas
interpretaciones sobre la filosofía hermética nos
encontramos de todo, desde rendiciones rigurosas
y de muy buena calidad, hasta propuestas de tinte
comercial que dejan mucho que desear. Se ha
dicho de todo, quizás demasiado, respecto de la
sabiduría de Hermes. En las líneas que siguen
intentaremos clarificar el panorama de forma
honesta y meticulosa, sin otra cautela que el apego
a los documentos en los que se presenta su
enseñanza.
Históricamente hablando, el hermetismo es un
movimiento filosófico y religioso de raigambre
alejandrina, nacido al alero de la cultura helénica de
Egipto durante la dominación romana, en los
alrededores del siglo II d.C Su producción literaria
fue casi siempre atribuida a la legendaria figura de
Hermes Trismegisto, quien fusionó al Thot egipcio
con el Hermes griego. No existe rastro alguno de la
corriente hermética antes de la conquista griega de
Egipto, por lo que las idealizaciones sobre su
antigüedad sólo constituyen romanticismos sin base
histórica. El hermetismo no es lo mismo que la
antiquísima religión egipcia, si bien comparte
algunos puntos importantes con ella.
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Los contenidos filosóficos de los
escritos herméticos son imposibles de
hallar antes de los cambios culturales
sufridos por el país del Nilo con la
avalancha del helenismo, y como se
verá más adelante, sus semejanzas
con las doctrinas de Platón son
mucho mayores que con el culto
egipcio.
Aunque el movimiento tuvo un
amplio alcance cultural, su estructura
interna parece haber sido reducida,
limitándose a pequeños grupos de
filósofos compuestos por un maestro y
dos o tres discípulos, cuestión que
puede inferirse por la cantidad de
interlocutores presentes a lo largo de
los diálogos del corpus filosófico. Para
el siglo IV d.C estos grupúsculos
habían sido absorbidos en la marea de
cristianización del Imperio romano,
aunque sus textos se preservarían
durante toda la Edad Media, en el lado
oriental de la cristiandad.
La mayoría de los eruditos en el
campo, como Nicholas GoodrickClarke, Wouter Hanegraaff o Antoine
Faivre, están de acuerdo en que el
hermetismo surgió como un intento
de síntesis del pensamiento grecoegipcio tardío, un compost
tremendamente fértil, casi tanto como
el fango del Nilo. Allí cohesionó la
sensibilidad místico-religiosa del
pueblo egipcio con la racionalidad
filosófica griega, junto a trazas de
monoteísmo judío. Los antecedentes
intelectuales del movimiento pueden
ser hallados en el platonismo medio,
con Eudoro de Alejandría, y sus bases
morales en el estoicismo de Zenón de
Citio, pero articulando dichos
elementos desde el trasfondo cultural
egipcio, que aportó un sentimiento
religioso que no podemos encontrar
con la misma intensidad entre los
griegos.

La propuesta doctrinal de la filosofía hermética
deslumbra por su gran belleza. En ella el alma es
protagonista de un drama de dimensiones
cósmicas, con una posibilidad maravillosa de
reintegración a sus majestuosos orígenes. En el
Corpus Hermeticum, obra fundamental que
contiene los 18 tratados filosóficos fundamentales
de la escuela, encontramos la exposición
completa del origen, naturaleza y destino del
hombre. Se nos describe un universo hilozoísta,
lleno de alma, con imágenes teológicas,
cosmogónicas y escatológicas que se asemejan a
la gnosis cristiana primitiva,
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pero que difieren de ella en varios puntos
sustanciales. Para entender la enseñanza
hermética debemos situarnos en un
universo geocéntrico, bajo el modelo
ptolemaico, en el que la Tierra está
rodeada de siete esferas de cristal en
perpetuo movimiento. En la primera
transita la Luna, en la segunda Mercurio, en
la tercera Venus, en la cuarta el Sol, en la
quinta Marte, en la sexta Júpiter y en la
séptima Saturno. Sobre ellas se mueve
muy lentamente la octava esfera, que
sostiene a las estrellas fijas, y más allá nos
encontramos con el empíreo, el cielo
infinito donde reside la esencia divina.
De acuerdo con la doctrina de Hermes,
Dios creó un cosmos armonioso por medio
del Nous, el supremo Intelecto o Mente
Divina, a la que el Corpus Hermeticum
otorga también el título de Padre. Este
Intelecto es el soberano universal, regente
de todo lo visible e invisible, y
manifestación suprema del Ser en cuanto
tal. La divinidad es descrita como machohembra, bajo los atributos de luz y vida. A
partir de ella emerge el Logos o Verbo,
emanación de la luz primordial, con el
título de Hijo. La manifestación de la luz da
origen, por oposición, a las tinieblas, en
cuya oscuridad aparece la naturaleza
húmeda que produce fertilidad, una idea
central en el pensamiento mítico del
antiguo Egipto. En las regiones superiores
del cosmos se separan los elementos
sutiles del fuego y el aire, en las inferiores
los elementos densos del agua y la tierra.
Por su parte la luz se refracta en un mundo
espiritual de innumerables Potencias, que
se corresponden a los Dioses y arquetipos
organizados en torno a la Mente Divina. En
ese mundo luminoso residen las matrices o
Ideas que permitirán posteriormente el
surgimiento del mundo sensible, imitación
de la belleza del mundo espiritual.
La luz en lo alto origina, junto al Verbo, un
segundo Intelecto con función creadora, el
Demiurgo. Es él quien, al igual que en la
teoría platónica, actuará de artífice,
ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 70

ordenando los elementos preexistentes
para dar inicio al mundo. El Demiurgo
hermético es una deidad del fuego, y se
corresponde con el principio del Anima
Mundi, generadora de todos los seres y
madre universal que infunde la vida en la
materia del cosmos por medio del pneuma
o hálito vital. El Demiurgo creará las esferas
celestes arriba, dominadas por los siete
gobernadores del destino, y a los animales
irracionales abajo, sometidos al tiempo y la
destrucción. El Demiurgo, junto con su
hermano el Verbo, pondrá en movimiento
las siete ruedas de fuego que en su
movimiento circular dan nacimiento a los
seres sensibles de la Tierra, generados a
partir de sus mismos elementos.
A continuación la Mente Divina creará a su
tercer hijo, el Anthropos u Hombre
Arquetípico, hecho a imagen del Padre y a
quien Dios hará soberano de todo el
universo. Deseando crear al igual que el
Demiurgo, le será permitido descender a
través de los cielos, siendo acogido por los
gobernantes planetarios. Este principio
arquetípico de lo humano rasgará los siete
velos de las esferas celestes, asomándose
sobre la naturaleza húmeda, que ya
personificada, se enamorará de la
gran belleza del Hombre. Éste, viendo su

sombra sobre la tierra, y su imagen
reflejada en las aguas, se sentirá atraído por
la materia, abrazando los elementos
inferiores. De este trágico enlace
emergerán los siete primeros seres
humanos, revestidos con un cuerpo físico
sujeto a decadencia, y sus almas
contaminadas con las pasiones de los siete
planetas. De estos siete, hermafroditas al
igual que su principio creador, surgirán las
generaciones que poblarán la superficie
terrena. Dios los separará en hombres y
mujeres al cabo de un primer ciclo
cósmico, partiendo el andrógino original. Lo
mismo hará con los animales, dividiéndolos
en machos y hembras. El humano es así un
ser de naturaleza doble: mortal en virtud de
los cuatro elementos sublunares que lo
componen, pero inmortal gracias al
principio espiritual de origen divino que
encierra su alma, bajo la forma de un
intelecto semejante a la mente de Dios.
En el pensamiento hermético la
inteligencia es un principio espiritual que
asemeja a los hombres con la Divinidad.
Recurriendo a la jerga aristotélica,
podríamos decir que del intelecto agente
deriva la condición inmortal del hombre y
su capacidad para referirse a los primeros
principios, mientras que del intelecto
paciente procede su capacidad pensante,
pero mortal. La porción divina del ser
humano aspira a retornar allende las
estrellas, junto a la Mente Divina y los
arquetipos que la pueblan. El hombre que
orienta su mente y corazón hacia el bien, se
dirige hacia la luz y la vida, pero el que se
apega a las sensaciones del cuerpo se
pierde en la grosería de su parte animal, y
termina atrapado en las tinieblas de la
muerte, transmigrando su alma por
distintos cuerpos y formas en un círculo
incesante. La metempsícosis le asegura,
tras la muerte, una nueva oportunidad
de trascender las limitaciones de su
caída en la trascender las limitaciones de
su caída en la materia, pero quedando
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condenada a repetir las penurias de los
cuatro elementos una vez más.
Es así que al morir, el cuerpo es entregado
al cambio y la corrupción, mientras que los
elementos psíquicos del carácter moral van
a dar a manos de los daimones (genios),
entidades semidivinas del plano astral,
encargadas de intermediar con los siete
gobernadores planetarios, así como con las
Potencias situadas en las regiones
superiores de la octava esfera. Los cinco
sentidos suben a confundirse con la energía
de la naturaleza, mientras la parte irascible y
concupiscible del alma se pierde en la
naturaleza irracional. Pero la parte
inteligible e inmortal del alma asciende de
regreso al origen, si aquel hombre ha
reconocido su naturaleza divina, viviendo
según el principio rector del bien. En su
ascensión se irá liberando de las pasiones y
accidentes de los que fue revestido en su
descenso por las siete esferas planetarias.
Despojado de sus pesadas vestiduras, se
zafará de la cadena del tiempo, de la
materia y el devenir, alcanzando el fin
último de su propia divinización,
reintegrándose al estado de gracia. Allí
llevará una vida eterna y bienaventurada
junto a las Potencias celestes, ya no como
un esclavo, sino como señor de las estrellas.
Esta antropología mística constituye el
núcleo de lo que debe considerarse como
hermetismo, pues está en la raíz de su
tradición escrita.
Los tratados del Corpus Hermeticum
parecen haber sido compuestos por
diversos autores, ya que presentan estilos
diferentes y puntos de vista ligeramente
distintos. Tras la decadencia de la provincia
romana de Egipto, los textos se salvaron de
la desaparición gracias al ambiente cultural
de Bizancio, particularmente al trabajo de
preservación que realizó Miguel Psellos,
monje, político, filósofo e historiador adicto
al misticismo neoplatónico.

Eventualmente una de las copias
bizantinas fue conseguida por Cosme de
Medici, siendo traducida al latín por
Marsilio Ficino, quien dio el puntapié inicial
para la tremenda influencia que el
hermetismo tuvo sobre el Renacimiento.
Se dice que Ficino suspendió
temporalmente sus traducciones de Platón
para concentrarse exclusivamente en la
traducción de los textos herméticos.
Gracias a su trabajo pudimos contar de
nuevo con los escritos de Hermes
Trismegisto en Occidente, que inyectaron
una poderosa solución de esoterismo y
magia en el rico nicho cultural de la Italia
renacentista.
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Sin embargo, junto a los textos filosóficoreligiosos del Corpus nos encontramos
también con una literatura hermética de
carácter técnico, con instrucciones
específicas sobre alquimia, astrología y
magia debidamente atribuidas al gran
Hermes. El ejemplo más famoso, y a la
vez el más breve, es el de la Tabla
Esmeralda, cuya receta para alcanzar la
piedra filosofal es de tal reputación que
ningún alquimista pudo darse el lujo de
ignorarla. Hasta Isaac Newton le hizo una
traducción. También se podría citar como
ejemplo el Liber Hermetis, un destacado
tratado astrológico sobre natividades, o el
Cyranides, un texto sobre medicina y
herbolaria mágica. Por lo general estos
libros suscitan el desprecio de los
historiadores, que les asignan poco valor
pese a representar una buena parte de la
producción hermética. Esta literatura
tuvo un auge importante durante el
Medioevo, especialmente en el mundo
islámico, que en aquel entonces incluía a
España y Portugal. Existe además una
literatura hermética en árabe que
compendia aforismos y máximas, pero
que a diferencia de los papiros griegos,
no ha recibido hasta el momento la
suficiente atención por parte de los
estudiosos. Debido a que los musulmanes
nunca han querido limitar el número de
los profetas reconocidos, no les resultaba
difícil identificar a figuras legendarias con
alguno de los enviados de Dios
mencionados por el Corán. Así, cabe
destacar el papel que jugó el astrólogo
árabe Al-Kindi junto a su discípulo Abu
Mashar en la identificación del profeta
bíblico Enoc —el Idris coránico— con el
Hermes Trismegisto de los antiguos
textos herméticos.

En el período que discurre entre la
caída del Imperio romano y la
recuperación de los textos herméticos
por parte de Miguel Psellos en
Constantinopla, transcurren más de
500 años en los que el hermetismo
declina en Occidente. Será una región
distante la encargada de mantenerlo
vivo. Se trata de la ciudad pagana de
Harrán, al noroeste de Mesopotamia,
cerca de la frontera actual entre
Turquía y Siria. Allí se asentó la secta
de los sabeos, último brote del
paganismo babilonio en versión
helenizada. Su religión astral se
caracterizaba por el culto a los siete
dioses planetarios, mismos que
menciona el Corpus; por unas
prácticas de culto similares a las del
mitraísmo, y por su famoso templo de
la luna en el que los sacerdotes
oficiaban para el dios Sin. Siendo
constantemente amenazados por el
fanatismo musulmán, decidieron
acogerse a la designación de sabeos
dada la mención que hace el Corán de
cierta religión aceptable a ojos de
Allah, pero de la cual la escritura no da
detalle alguno que permita su
identificación. Atendiendo a esta treta,
escogieron como su profeta a Enoc y
por libro sagrado al Corpus
Hermeticum, que poseían tanto en
griego original como en traducción al
siríaco. En virtud de la gran
respetabilidad existente hacia la figura
de Hermes Trismegisto en el ambiente
intelectual de Bagdad, los sabeos de
Harrán no tuvieron mayor problema en
ser aceptados como una religión válida
por el califa abásida. La transmisión de
la doctrina hermética dentro del
mundo árabe se debió en gran parte a
estos últimos paganos del Medio
Oriente, que terminaron por
incorporarse al Islam hacia el siglo XI.
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Es incuestionable el conocimiento que al respecto
podía tener Fulcanelli. Su afirmación deslegitima un
montón de órdenes y fraternidades de cuño reciente
que pretenden, bajo impostura, representar una
corriente cuyos fundamentos no han comprendido
en lo absoluto. El error interpretativo que cayó sobre
el hermetismo rosacruz nos permite comprender el
proceso de distorsión que se produce con respecto al
esoterismo en general, producto del excesivo
entusiasmo que despiertan estas cuestiones en
algunos espíritus algo afiebrados. Ya en aquella
época, en pleno siglo XVII, se decían tantas sandeces
sobre ellos que sería agobiante intentar un listado
aquí. La traducción al inglés de la Fama Fraternitatis,
hecha por Thomas Vaughan en 1652, disparó un
fenómeno mundial que aún no ha cesado, pues cada
cierto tiempo aparece una nueva organización con el
rótulo de rosacruz.
En la misma comedia de enredos, existen muchos
libros populares que utilizan el paraguas conceptual
del hermetismo para albergar bajo su sombra un
montón de enseñanzas completamente ajenas a él.
De todos ellos, el más famoso y difundido es el
Kybalion, publicado por primera vez en 1908 bajo la
editorial norteamericana Yogi Publication Society.
Esta obra es la principal fuente de confusiones y
malos entendidos sobre lo que es y no es la filosofía
hermética. En el Kybalion encontramos un
compendio de aforismos y explicaciones que, en su
gran mayoría, no guardan relación alguna con la
verdadera instrucción hermética. Sus tres incógnitos
autores proponen una catequesis peculiar, expresada
en la forma de siete leyes ocultas, que no se asemeja
ni de lejos a la doctrina de Hermes Trismegisto. Pero
si lo que hallamos en el Kybalion no es filosofía
hermética, ¿qué es entonces? Analizado
cuidadosamente, el contenido del libro es una
amalgama de tres ingredientes distintos, ninguno de
los cuales tiene raigambre hermética. El primer
componente es el New Thought americano. Esta
corriente de pensamiento emergió a mitad del siglo
XIX en Estados Unidos a partir del mesmerista y
sanador Phineas Quimby. Su filosofía, también
conocida como Ciencia Mental, sostenía la idea de
que el propio pensamiento determina la realidad,
siendo posible alterar favorablemente las
circunstancias del entorno por medio de una actitud
mental positiva sostenida sobre el ejercicio constante
de afirmaciones.
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Durante la Edad Media la filosofía hermética pasa a ser sinónimo de alquimia, producto de
la respetabilidad de los textos técnicos sobre el tema atribuidos a Hermes, y difundidos por
todo el territorio musulmán. Pero para evitar confusiones, la alquimia debe ser entendida
correctamente de acuerdo con la práctica de sus adeptos. Sea por vía seca o húmeda,
empleando cinabrio, estibina, galena, rocío u otras substancias, la alquimia es el arduo
camino de retrogradación de la materia bruta, que separa sus componentes primarios, los
purifica bajo la acción del fuego secreto y los vuelve a reunir bajo una nueva forma física de
propiedades maravillosas. Tan arduo y complejo es el sendero para obtener la piedra
filosofal, que el alquimista alcanza una gran sabiduría por el solo esfuerzo y la enorme
paciencia que requiere tal empeño. La alquimia es, en buenas cuentas, una operación
material de consecuencias espirituales, no una forma singular de imaginería artística o una
insólita protopsicología. Que sus procesos hayan sido velados bajo el lenguaje de los
símbolos no hace de ella algo subjetivo, ni la incorpora al campo del surrealismo onírico, si
bien la mutación de la materia va acompañada de una profunda transformación en el alma
del operador.
La alquimia hermética llegó presurosa a la península ibérica por mediación de los árabes, y
desde allí se expandió por el resto del continente. En relación al hermetismo y la alquimia en
Europa, es imposible no hacer aquí una mención a los célebres hermanos de la Rosa Cruz,
alquimistas consumados de quienes se han escrito tantas cosas, la mayoría de ellas bastante
descabelladas. La historiadora Frances Yates realizó un gran trabajo de esclarecimiento para
acercarnos a su verdadera naturaleza, y aunque sostiene algunas tesis controvertidas con
respecto al papel que jugó el nacimiento de la ciencia moderna en el surgimiento de este
grupo hermético, es claro que el ambiente de la reforma luterana y las guerras de religión en
Alemania propiciaron su aparición y el sentido de sus manifiestos. Pero es el mismísimo
Fulcanelli quien mejor desmitifica el asunto al hablar de ellos en sus Moradas filosofales.
En esta monumental obra, el misterioso alquimista francés afirma:
La pretendida fraternidad de la Rosa Cruz jamás ha tenido existencia social. Los adeptos que
llevan este título sólo son hermanos por el conocimiento y el éxito de sus trabajos. Ningún
juramento les liga, ningún estatuto los vincula entre sí, y ninguna regla influye su libre arbitrio.
Los rosacruces no se conocen. No tenían lugar de reunión ni sede social, ni templo, ni ritual, ni
marca exterior de reconocimiento… Fueron y son aún solitarios trabajadores dispersos por el
mundo. Como los adeptos, no reconocen ningún orden jerárquico.

Uno de sus representantes más conocidos
fue Emmet Fox, el inspirador de Alcohólicos
Anónimos y maestro de la venezolana Conny
Méndez. Ésta última fue la responsable de
propagar dichas ideas en el mundo de habla
hispana.
A ella debemos el conocimiento del
“mentalismo” y de los siete principios
“herméticos” que difundió a través de su
afamada Metafísica cristiana. Todos estos
términos resultan sumamente equívocos,
pero son los que el movimiento utilizó y
divulgó a lo largo de varias décadas de
actividad. El New Thought fue el
antecedente directo de la Nueva Era, que
continuaría con estos planteamientos bajo
una forma descristianizada y más cercana a
los grupos neopaganos y hippies que
brotaron en California.
El segundo elemento del Kybalion son
algunas nociones generales de física, sobre
todo de la teoría electromagnética de
Maxwell. También se presentan de forma
explícita las concepciones del filósofo inglés
Herbert Spencer, sobre una energía universal,
infinita y eterna, como fiel exposición de los

principios herméticos.
En realidad Spencer, a quien el Kybalion
pretende la reencarnación de Heráclito de
Éfeso, es parte del positivismo y del
darwinismo social que marcó la era
victoriana. El tercer elemento constatable
aparece en el tono de las sentencias que
el texto propone al principio de cada
capítulo. Se trata de una emulación del
Libro de Proverbios del Antiguo
Testamento. En algunos casos, como en la
sentencia hallada al comienzo del capítulo
VI, la imitación resulta demasiado
evidente. Desgraciadamente el Kybalion
es el libro más asociado en el ideario
popular con la palabra hermetismo.
Ésta y otras obras “herméticas” similares,
reflejan mucho de esa comprensión
moderna y americana que, pese a
conservar elementos del espíritu original,
representan en realidad una mirada
distinta, más en sintonía con el espíritu de
los movimientos ocultistas que surgieron
entre 1850 y la Segunda Guerra Mundial.
Personajes como Samuel MacGregor
Mathers, Paschal Beverly Randolph,
Joséphin Péladan o Franz Bardon
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encarnan ideas novedosas en el mundo de la magia, en paralelo a los
movimientos rupturistas en el mundo del arte y al floreciente
psicoanálisis, convicciones que luego plasmaron en distintas
agrupaciones y sociedades “herméticas” que reflejan más las
peculiaridades psicológicas de sus respectivos creadores que los
principios propios del hermetismo original.
Encarnan reverberaciones del ánimo creativo, pero individualista, que se
vivía en el marco de la segunda revolución industrial y la cultura del
avant-garde. Con todo esto, las sucesivas reinvenciones de la tradición
hermética muestran un alejamiento progresivo de la doctrina primitiva
para proponer, bajo el mismo nombre, algo que se le asemeja sólo
superficialmente. Un caso más reciente es el de Darío Salas Sommer,
alias John Baines, cuya organización “hermética” ha dado un giro desde
lo esotérico hacia una forma renovada de cosmismo ruso. No negamos
que desarrollos teóricos como el de su “física moral” puedan tener alguna
utilidad, pero evidenciamos su escasa o nula relación con el pensamiento
hermético y la tradición sapiencial que le da sustento.
Algo semejante ocurre con las versiones populares y comerciales de la
cabalá, negocio que sigue al alza dentro del próspero mercado de la
autoayuda. Creo que estas críticas son necesarias, pues debemos ser
conscientes de que la necesaria asepsia académica en el campo de la
esoteriología, impide a los estudiosos del tema realizar juicios de valor
conducentes a discriminar la calidad y autenticidad del material
abordado.
El análisis crítico nos permite distinguir la sabiduría tradicional,
frecuentemente anónima o pseudoepigráfica, de la fulgurante inventiva
personal de los últimos siglos, que suele plasmarse en forma de vistosas
organizaciones con nombre pomposo, pero que lamentablemente
suelen acabar subordinadas a fines comerciales.
La doctrina hermética es una perla preciosa para quien se adentra
profundamente en ella. Su visión del viaje del alma, narrada en el
Poimandrés, se renueva en la ascensión del profeta Muhammad a través
de los siete cielos en la noche del miraj, para reaparecer en la genialidad
narrativa de La divina comedia de Dante, así como en las doctrinas
cabalísticas de las sefiroth. Se la encuentra por doquier como el sustrato
invisible de muchos hitos culturales. ¿Cómo no enamorarse de ella? De
Alejandría a Harrán, de Bagdad a Córdoba, pasando por Constantinopla y
llegando hasta Florencia, la sabiduría hermética ha iluminado el camino
de filósofos y místicos, traspasando las fronteras religiosas y lingüísticas.
No obstante, el mono de Thot persigue al escriba de los Dioses por todas
partes, imitando sus palabras y distorsionando su sentido. En estos
párrafos hemos querido hacer algunas precisiones para despachar al
simio y escuchar al maestro.
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REALIDADE OU PANTONIMIA
Por PABLO IANISZEWSKI

ACITÁRP AN AIGOLORTSA

O QUE É O
HERMETISMO?

O hermetismo, mesmo sendo uma das tradições mais
difundidas de todo o esoterismo ocidental, é muito mal
compreendido pelo público. A necessidade de distinguir
entre seus diferentes níveis de representação nos leva a
percorrer essa jornada através da história oculta de nossa
civilização. "Nem tudo o que brilha é ouro", diz um
conhecido ditado. Da mesma forma, entre as diversas
interpretações da filosofia hermética, encontramos desde
versões rigorosas e de muito boa qualidade, até as que
possuem uma matiz mais comercial e que deixam muito a
desejar. Já disseram de tudo, coisas demais, sobre a
sabedoria de Hermes. Nas linhas seguintes, tentaremos
esclarecer abordar sua obra de forma honesta e
meticulosa, mantendo-nos fiéis aos documentos em que é
apresentada.
Historicamente falando, o hermetismo é um movimento
filosófico e religioso de raízes alexandrinas, nascido nos
beirais da cultura helênica do Egito durante a dominação
romana, por volta do século II d.C. Sua produção literária
quase sempre foi atribuída à figura lendária de Hermes
Trismegisto, que fundiu o egípcio Thoth com o grego
Hermes. Não há traços da corrente hermética antes da
conquista grega do Egito, de modo que as idealizações
sobre sua antiguidade são apenas romantismos sem base
histórica. O hermetismo não é o mesmo que a antiga
religião egípcia, embora compartilhe alguns pontos
importantes com ela. É impossível falar da filosofia
hermética antes de abordar as mudanças culturais que a
avalanche chamada helenismo trouxe ao país do Nilo.
Embora o movimento tenha tido um grande alcance
cultural, sua estrutura interna foi reduzida, limitando-se a
pequenos grupos de filósofos compostos por um professor
e dois ou três discípulos, questão que pode ser inferida
pelo número de interlocutores presentes ao longo dos
diálogos do corpus filosófico. No quarto século d.C esses
pequenos grupos já haviam sido absorvidos pela maré da
cristianização do Império Romano, mas ainda assim seus
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textos resistiriam a Idade Média, sendo
preservados no lado oriental do cristianismo.
A maioria dos estudiosos na área, como
Nicholas Goodrick Clarke, Wouter Hanegraaff
ou Antoine Faivre, concordam que o
hermetismo surgiu como uma tentativa tardia de
síntese do pensamento greco-egípcio, uma
composição tão fértil quanto a lama do Nilo. Ali
uniram-se a sensibilidade místico-religiosa do
povo egípcio, a racionalidade filosófica grega e
os vestígios do monoteísmo judaico. Os
antecedentes intelectuais do movimento podem
ser encontrados no platonismo médio, com
Eudoro de Alexandria e suas bases morais
no estoicismo de Zenão de Citio, mas a
articulação desses elementos causou um
sentimento de religiosidade na cultura egípcia,
que não é encontrado com a mesma
intensidade entre os gregos.
A proposta da doutrina filosófica hermética é de
uma beleza impressionante. Nela, a alma é a
protagonista de um drama de dimensões
cósmicas, com a maravilhosa possibilidade de
reintegração às suas majestosas origens. No
Corpus Hermeticum, trabalho fundamental que
contém os 18 tratados filosóficos fundamentais

da escola, encontramos a exposição completa da
origem, natureza e destino do homem. A obra
descreve um universo hilozoísta(1), cheio de
alma, com imagens teológicas, cosmológicas e
escatológicas que lembram o início do
gnosticismo cristão, mas que diferem dele em
vários pontos essenciais. Para entender a
doutrina hermética devemos nos colocar em um
universo geocêntrico, sob o modelo ptolomaico,
no qual a Terra é cercada por sete esferas de
cristal em movimento perpétuo. Na primeira
transita a lua, na segunda Mercúrio, na terceira
Vênus, na quarta o Sol, na quinta Marte, Júpiter
na sexto e na sétima Saturno. Sobre elas,
movendo-se lentamente, a oitava esfera onde
ficam as estrelas fixas, mais além, junto ao
empíreo, encontra-se o céu infinito, onde reside a
essência divina.
De acordo com a doutrina de Hermes, Deus criou
um cosmos harmonioso através do Nous, o
supremo Intelecto ou Mente Divina, ao qual o
Corpus Hermeticum também concede o título de
Pai. Este Intelecto é o soberano universal,
governante de tudo o que é visível e invisível, a
suprema manifestação do Ser. A divindade é
descrita como macho-fêmea, sob os atributos de
luz e vida. Dela surge o Logos ou Verbo,
emanação da luz primordial, com o título de
Filho.
A manifestação da luz dá origem, pela oposição,
às trevas, em cuja escuridão aparece a natureza
úmida que produz fertilidade, uma ideia central
no pensamento mítico do Egito antigo. Nas
regiões superiores do cosmos, separam-se os
elementos sutis do fogo e do ar, e nas inferiores
os elementos densos da água e da terra. Por sua
vez, a luz é refratada em um mundo espiritual de
inumeráveis poderes, que correspondem aos
Deuses e arquétipos organizados em torno da
Mente Divina. Nesse mundo luminoso residem as
matrizes ou ideias que mais tarde permitirão o
surgimento do mundo sensível, imitação da
beleza do mundo espiritual.
(1) Nota do tradutor: o Hilozoísmo é a doutrina filosófica que
é frequentemente atribuída à física pré-socrática ou ao
estoicismo, segundo a qual toda a matéria do universo é viva,
sendo o próprio cosmos um organismo material integrado,
possuindo características tais como animação, sensibilidade
ou consciência.
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A luz no alto origina, junto ao Verbo, um
segundo Intelecto com uma função criativa, o
Demiurgo. É ele que, como na teoria platônica,
atuará como arquiteto, ordenando os elementos
pré-existentes para iniciar o mundo. O Demiurgo
hermético é uma divindade do fogo e
corresponde ao princípio de Anima Mundi,
gerador de todos os seres e mãe universal que
infunde a vida na matéria do cosmos através do
pneuma ou respiração vital. O Demiurgo criará
as esferas celestes acima, dominadas pelos
sete governadores do destino, e os animais
irracionais abaixo, sujeitos ao tempo e à
destruição. O Demiurgo, junto com seu irmão “o
Verbo”, colocará em movimento as sete rodas
de fogo que em seu movimento circular,
promovem nascimento aos seres sensíveis da
Terra, gerados a partir de seus próprios
elementos.
Então a Mente Divina criará seu terceiro filho, o
Anthropos ou Homem Arquetípico, feito à
imagem do Pai e a quem Deus fará soberano de
todo o universo. Desejando criá-lo igual ao
Demiurgo, lhe será permitido descer dos céus,
sendo acolhido pelos governantes planetários.
Esse princípio arquetípico do humano rasgará
os sete véus das esferas celestes, inclinando-se
sobre a natureza úmida, que já personificada, se
apaixonará pela grande beleza do homem.
Vendo sua sombra na terra e sua imagem
refletida nas águas, o homem será atraído pela
matéria, abraçando os elementos inferiores.
Desse trágico enlace surgirão os primeiros sete
seres humanos, revestidos com um corpo físico
sujeito à decadência, e com almas
contaminadas pelas paixões dos sete planetas.
Desses sete, hermafroditas como seu princípio
criativo, surgirão as gerações que povoarão a
superfície da terra. Superfície da terra. Deus vai
separar homens e mulheres após um primeiro
ciclo cósmico, separando o andrógino Original.
Fará o mesmo com os animais, dividindo-os em
machos e fêmeas. O ser humano tem, portanto,
uma dupla natureza: mortal, em virtude dos
quatro elementos sublunares que o compõem,
mas imortal graças ao princípio espiritual de
origem divina que faz de sua alma um intelecto
semelhante a mente de Deus.
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No pensamento hermético, a inteligência é um
princípio espiritual que assemelha os homens à
Divindade. Recorrendo ao jargão aristotélico,
poderíamos dizer que do intelecto agente deriva
a condição imortal do homem e sua capacidade
para referir-se aos primeiros princípios,
enquanto que do intelecto passivo deriva o que o
faz um ser pensante, mas mortal. A porção
divina do ser humano aspira retornar para além
das estrelas, junto à Mente Divina e aos
arquétipos que a povoam. O homem que orienta
sua mente e coração para o bem se dirige para
a luz e vida, mas o que se apega às sensações
do corpo se perde na estupidez de sua parte
animal, e acaba preso na escuridão da morte,
transmigrando sua alma por diferentes corpos e
formas, em um círculo incessante. A
metempsicose assegura-lhe, após a morte, uma
nova oportunidade para transcender as
limitações de sua queda na matéria, mas
seguindo condenada a repetir as dificuldades
dos quatro elementos mais uma vez.
É assim que ao morrer, o corpo muda e se
degenera, enquanto os elementos psíquicos de
caráter moral, unem-se aos daimones (gênios),
entidades semidivinas do plano
astral, encarregadas de fazer a mediação com
os sete regentes (governadores)
planetários, bem como com os Poderes das
regiões superiores da oitava esfera. Os cinco

sentidos se confundem com a energia da
natureza, enquanto a parte irascível e
concupiscente da alma se perde na natureza
irracional. Mas a parte inteligível e imortal da
alma ascende de volta à origem, se esse
homem reconheceu sua natureza divina,
vivendo sob princípios orientados para o bem.
Em sua ascensão ele será libertado das
paixões e acidentes, suas as vestes na descida
pelas sete esferas planetárias. Despido de suas
vestes pesadas, se libertará da corrente do
tempo, da matéria e do devir, alcançando o fim
último da sua divindade, reintegrando-se ao
estado de graça. Lá levará uma vida eterna e
feliz junto às Potências celestes, não mais como
escravo, mas como senhor das estrelas. Essa
antropologia mística constitui o núcleo do que
deve ser considerado como hermetismo, já que
está na raiz de sua tradição escrita.
Os Tratados do Corpus Hermeticum parecem
ter sido escritos por diferentes autores, uma vez
que apresentam estilos distintos e pontos de
vista com ligeiras diferenças. Após o declínio da
província romana do Egito, os textos não se
perderam graças ao ambiente cultural Bizâncio,
em particular ao trabalho de preservação feito
por Miguel Psellos, monge, político, filósofo e
historiador, viciado no misticismo neoplatônico.
Eventualmente, Cosimo de Medici conseguiu
uma das cópias bizantinas e Marsilio Ficino, que
deu origem à enorme influência que o
hermetismo teve sobre o Renascimento,
traduziu a obra para o latim. Diz-se que Ficino
suspendeu temporariamente suas traduções de
Platão para se concentrar exclusivamente
na tradução dos textos herméticos. Graças ao
seu trabalho pudemos contar novamente com
os escritos de Hermes Trismegisto no Ocidente,
escritos que injetaram o esoterismo e a magia
no rico nicho cultural da Itália renascentista.
No entanto, juntamente com os textos filosóficoreligiosos do Corpus, encontramos também
uma literatura hermética de natureza técnica,
com instruções específicas sobre alquimia,
astrologia e magia, devidamente atribuídas ao
grande Hermes.
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O exemplo mais famoso, e ao mesmo tempo o
mais sucinto, é a Tábua de Esmeralda, cuja
reputação fez com que nenhum alquimista
pudesse dar-se ao luxo de ignorar sua receita à
pedra filosofal. Até mesmo Isaac Newton fez
uma tradução. Pode-se também citar como
exemplo o Liber Hermetis, um notável tratado
astrológico sobre natividades, ou os Cyranides,
um texto sobre medicina e fitoterapia mágica.
Em geral, esses livros são desprezados pelos
historiadores, que lhes atribuem pouco valor,
apesar de representarem boa parte da produção
hermética. Essa literatura teve seu auge durante
a Idade Média, sendo especialmente valorizada
no mundo islâmico, que na época incluía a
Espanha e Portugal. Há também uma literatura
hermética em árabe, com aforismos e máximas,
mas que diferente dos papiros gregos, não
recebeu ainda a atenção dos estudiosos. Como
os muçulmanos nunca se limitaram ao
reconhecimento de um número específico de
profetas, puderam identificar figuras lendárias
com alguns dos mensageiros de Deus
mencionados pelo Alcorão. Assim, cabe
destacar o papel desempenhado pelo astrólogo
árabe Al-Kindi e de seu discípulo Abu Mashar na
identificação do profeta bíblico Enoque - o Idris
alcorânico - com o Hermes Trismegisto dos
antigos textos herméticos.
Entre a queda do Império Romano e a
recuperação dos textos herméticos por Michael
Psellos em Constantinopla, passaram-se mais
de 500 anos, nos quais o hermetismo declinou
no Ocidente. Será uma região distante que se
encarregará de mantê-lo vivo. Trata-se da
cidade pagã de Harrán, a noroeste
da Mesopotâmia, perto da atual fronteira entre a
Turquia e a Síria. Ali se estabeleceu a seita dos
sabeus, a última florada do paganismo
babilônico em uma versão helenizada. Sua
religião astral caracterizou-se pelo culto aos sete
deuses planetários, os mesmos mencionados
pelo Corpus, por cultos semelhantes aos do
mitraísmo e pelo famoso templo da lua, em que
os sacerdotes celebravam cerimonias aos
deuses.

Constantemente ameaçados pelo fanatismo
muçulmano, decidiram proteger-se sob a
nomeação de sabeus, já que o Alcorão faz
referência a certa religião aceitável em aos
olhos de Alá e que a escritura não dá nenhum
detalhe que permita identifica-la. Utilizando
esse truque, escolheram como seu profeta
Enoque e por livro sagrado o Corpus
Hermeticum, que possuíam tanto na tradução
original grega quanto em siríaco. Devido ao
grande respeito que a figura de Hermes
Trismegisto tinha no ambiente intelectual de
Bagdá, os sabeus de Harrán não tiveram
maiores problemas em serem aceitos como
uma religião válida pelo califa Abássida. A
transmissão da doutrina hermética no mundo
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árabe deveu-se em grande parte a esses
pagãos o Oriente Médio, que acabaram
incorporando-se ao Islã até o século XI.
Durante a Idade Média, em função do respeito
que suscitam os textos técnicos atribuídos à
Hermes, a filosofia hermética torna-se sinônimo
de alquimia, espalhando-se por todo o território
muçulmano. Mas para evitar confusões, a
alquimia deve ser entendida de acordo com a
prática de seus adeptos. Seja por via seca ou
úmida, empregando cinábrio(1), estibina(2),
galena(3), rocío(4) ou outras substâncias, a
alquimia é o árduo processo de
retrogradação da matéria bruta, que separa
seus componentes primários, os purifica sob a
ação do fogo secreto e volta a reuni-los sob
uma nova forma física de propriedades
maravilhosas. O caminho para obtenção da
pedra filosofal é tão árduo e complexo, que o
alquimista alcança sabedoria somente pelo
esforço e pela enorme paciência que requer
empenho.
A alquimia é, em outras palavras, um processo
material de consequências espirituais, não

uma forma única de imaginação artística ou
uma insólita protopsicologia. O fato da
alquimia ter sido velada sob a linguagem
simbólica não faz dela algo subjetivo, nem a
incorpora ao campo do surrealismo onírico,
apesar da transmutação da matéria produzir
uma profunda transformação na alma do
operador.
A alquimia hermética chegou rapidamente na
Península Ibérica através dos árabes e de lá
se espalhou para o resto do continente.
Quando se trata do hermetismo e da alquimia
na Europa, é impossível não mencionar aqui a
famosa fraternidade Rosa Cruz, alquimistas
consumados, de quem já foram escritas tantas
coisas, em sua maior parte absurdas.
O trabalho da historiadora Frances Yates, foi
bastante esclarecedor, aproximando-nos de
sua verdadeira natureza, embora sustente
teses controvertidas sobre o papel
desempenhado pelo nascimento da ciência
moderna no surgimento desse grupo
hermético, é claro que o ambiente da reforma
luterana e as guerras religiosas na Alemanha

(1) Cinábrio, cinabre ou cinabarita (sulfeto de mercúrio (II) (HgS), vermelhão nativo) é o nome usado para o sulfeto de mercúrio (II) (HgS), o
minério de mercúrio comum. O nome vem do grego, usado por Teofrasto e provavelmente foi aplicado a muitas substâncias diferentes.
Acreditam que a palavra vem do persa ( زﯾﻨﺠﯿﻔﺮحzinjifrah), originalmente significando "sangue perdido de dragão"[1].
(2) A estibina (também chamada antimonita e estibinita) é um mineral de sulfeto de antimônio (III), com composição química Sb2S3. É a
principal fonte de antimônio, metal relativamente raro (0,2 por milhão na crosta terrestre) e elemento tóxico utilizado para endurecer as ligas
de metal para suportes, terminais de baterias e semicondutores.
(3) Galena é um mineral composto de sulfeto de chumbo (II), e o mais importante dos minérios do chumbo e praticamente o único. Cristaliza
no sistema cúbico, quase sempre em octaedros. Tem cor de chumbo, com um brilho metálico intenso e densidade 7,5. É geralmente
encontrada em companhia de quartzo, esfalerita e fluorita. Serve para extração também de prata, pois geralmente contêm este metal.
(4) O Rocío equivale ao orvalho da manhã e para a alquimia considera o Rocío como um líquido precioso do qual é possível extrair o espírito
universal e empregar como poderosa medicina.
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propiciaram seu surgimento e o significado de seus manifestos. Mas é o próprio Fulcanelli quem
melhor desmistifica o assunto, falando deles em suas moradas filosóficas. Nessa obra monumental, o
misterioso alquimista francês afirma:
a pretenciosa fraternidade da Rosa Cruz nunca teve uma existência social. Os adeptos que carregam
esse título são somente chamados de irmãos pelo conhecimento e sucesso de seu trabalho. Nenhum
juramento os liga, nenhum estatuto os vincula, e nenhuma regra influencia seu livre-arbítrio. Eles não
se conhecem. Não tinham uma sede ou um local onde se reuniam, nem templo, nem ritual, nem
marca externa de reconhecimento ... Forame ainda são, trabalhadores solitários espalhados pelo
mundo. Como os adeptos, eles não reconhecem nenhuma ordem hierárquica.
O conhecimento que Fulcanelli tinha sobre isso é inquestionável. Sua afirmação deslegitima muitas
ordens e fraternidades criadas recentemente, que afirmam sob falsa pretensão, representar uma
corrente cujos fundamentos não foram compreendidos completamente. O erro de interpretação em
que o hermetismo rosacruz incorreu permite-nos compreender o processo de distorção produzido em
relação ao esoterismo em geral, produto do excessivo entusiasmo que essas questões despertam
em alguns espíritos febris. Desde o século XVII que se dizem tantas sandices sobre isso que seria
angustiante enumerar aqui. A tradução inglesa da Fama Fraternitatis, feita por Thomas Vaughan em
1652, desencadeou um fenômeno mundial que permanece vivo, pois recorrentemente surge uma
nova organização com o rótulo de rosacruz.
Nessa mesma comédia de erros, existem muitos livros populares que pegam carona nos conceitos
herméticos, abrigando-se à sombra de ensinamentos completamente alheios a ele. O mais famoso e
difundido é o Kybalion, publicado pela primeira vez em 1908 ,pela editora norte-americana Yogi
Publication Society. Essa obra, é a principal fonte de confusão e mal entendidos sobre o que é e não
é a filosofia hermética. No Kybalion encontramos um compêndio de aforismos e explicações que, na
maioria das vezes, não têm nenhuma relação com os verdadeiros ensinamentos herméticos. Os três
autores, que preferem manter-se incógnitos, descrevem em sete leis ocultas, que não se
assemelham nem de longe à doutrina de Hermes Trismegistus, uma catequese muito particular. Mas
se o que encontramos no Kybalion não é a filosofia hermética, o que é então?
Uma análise cuidadosa permite dizer que, o conteúdo do livro é uma amálgama de três ingredientes,
sendo que nenhum deles tem raízes na filosofia hermética. O primeiro componente é o New Thought.
Essa corrente de pensamento surgiu nos Estados Unidos, em meados do século XIX, através do

mesmerista e curador Phineas Quimby. Sua filosofia,
também conhecida como Ciência Mental, defendia a
ideia de que o pensamento determina a realidade,
sendo possível alterar favoravelmente as circunstâncias
do entorno por meio de uma atitude mental positiva,
sustentada pela repetição constante de exercício
afirmativos. Um de seus mais conhecidos
representantes foi Emmet Fox, o inspirador dos
Alcoólicos Anônimos e professor do venezuelana Conny
Méndez. Esta última, foi responsável pela propagação
dessas ideias nos países de língua hispânica. A ela
devemos o conhecimento do "mentalismo" e dos sete
princípios "herméticos", difundidos através de sua
famosa Metafísica cristã. Esses termos equivocados
espalharam-se ao longo de várias décadas de atividade
em que foram usados e divulgados por esse movimento.
O New Thought, antecedente direto da Nova Era, que
continuaria com essas abordagens de forma
descristianizada, aproximando-se assim dos grupos neo
pagãos e hippies que surgiram na Califórnia.
O segundo elemento do Kybalion são algumas noções
gerais de física, especialmente a teoria eletromagnética
de Maxwell. Apresentam ainda, explicitamente, como se
fossem uma exposição fiel dos princípios herméticos, as
concepções do filósofo inglês Herbert Spencer, sobre
uma energia universal, infinita e eterna. Tido pelo
Kybalion como a reencarnação de Heráclito de Éfeso,
Spencer é na verdade parte do positivismo e do
darwinismo social que marcaram a era vitoriana. O
terceiro elemento constatado, aparece no tom das
frases propostas no início de cada capítulo. Trata-se de
uma releitura do Livro dos Provérbios do Antigo
Testamento. Em alguns casos, como na sentença
encontrada no início do capítulo VI, a imitação é deveras
óbvia. Infelizmente, o Kybalion é o livro mais associado,
no imaginário popular, com a palavra hermetismo.
Essa e outras obras “herméticas” semelhantes, refletem
muito dessa compreensão moderna e americana que,
apesar de manter elementos do espírito original,
representam um olhar diferente, mais em sintonia com o
espírito dos movimentos ocultistas surgidos entre 1850
e a Segunda Guerra Mundial. Personagens como
Samuel MacGregor Mathers, Paschal Beverly Randolph,
Joséphin Péladan ou Franz Bardon incorporaram novas
ideias ao mundo da magia, paralelamente aos
movimentos de ruptura no mundo da arte e à florescente
psicanálise, convicções que mais tarde se
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transformariam em diferentes grupos e
sociedades "herméticas", que refletem mais as
peculiaridades psicológicas de seus respectivos
criadores do que os princípios do hermetismo
original. Incorporam reverberações do espírito
criativo, mas individualista, vivido na segunda
revolução industrial e na cultura do avant-garde.
É dessa forma que as sucessivas reinvenções
da tradição hermética mostram um progressivo
distanciamento da doutrina primitiva, propondo,
sob o mesmo nome, algo que se assemelha
apenas a ela superficialmente.
Um caso mais recente é o de Darío Salas
Sommer, mais conhecido como John Baines,
cuja organização "hermética" passou de
esotérica para uma forma renovada de
comunismo russo. Não negamos que
desenvolvimentos teóricos como o de sua
"física moral" possam ter alguma utilidade, mas
é necessário apontar que não possuem quase
nenhuma ou nenhuma relação com o
pensamento hermético e a tradição sapiencial
que o sustenta. Acontece algo semelhante com
as versões populares e comerciais da
Cabalá, um negócio que continua a crescer no
próspero mercado de autoajuda. Creio que
essas críticas são necessárias, pois devemos
estar cientes de que o assepsia acadêmica

necessária no campo do esoterismo, impede que
os estudiosos possam fazer juízos de valor que
levem a discriminar a qualidade e autenticidade
do material abordado. A análise crítica nos
permite distinguir a sabedoria tradicional, muitas
vezes anônima ou pseudo epigráfica, da brilhante
inventividade pessoal dos últimos séculos, que
geralmente toma a forma de organizações
coloridas com um nome pomposo, mas que
infelizmente são, em sua maioria, subordinadas a
fins comerciais.
A doutrina hermética é uma pérola preciosa para
os que nela se aprofundam. Sua visão da viagem
da alma, narrada nos Poimandres, se renova na
ascensão do profeta Muhammad, através dos
sete céus na noite de Miraj, para reaparecer na
narrativa genial da Divina Comédia de Dante,
assim como em outras doutrinas cabalísticas das
sefiroth. É encontrada em toda parte como o
substrato invisível de muitos marcos culturais.
Como não se apaixonar por ela? De Alexandria a
Harrán, de Bagdá a Córdoba, passando por
Constantinopla e chegando a Florença,
a sabedoria hermética iluminou o caminho dos
filósofos e místicos, cruzando fronteiras religiosas
e linguísticas. No entanto, Thot, em sua forma
símia, persegue o escriba dos Deuses por todos
os lugares, imitando suas palavras e distorcendo
seus significados. Nesses parágrafos, queríamos
fazer alguns esclarecimentos para despachar o
símio e ouvir o mestre.

Pablo Ianiszewski é astrólogo e psicoterapeuta. Desde os 7 anos de idade mostrou uma
fascinação quase obsessiva com o céu, dedicando-se a examiná-lo desde então. Primeiro
fez isso através dos binóculos do pai. Aos 10 anos, recebeu seu primeiro telescópio
astronômico como presente. Aos 12 anos, foi capaz de calcular à mão seu próprio mapa
natal e, a partir desse ponto, seu amor pelas estrelas misturou-se com um crescente
interesse no significado oculto dos movimentos celestes. Insatisfeito com a abordagem
materialista da ciência moderna, mergulhou progressivamente na alquimia, astrologia e
magia dos filósofos herméticos da Idade Média e do Renascimento.
Sua pesquisa astrológica transformou-se, ao longo dos anos, em uma recuperação da
abordagem helenística, medieval e renascentista, mergulhando nas complexas técnicas
tradicionais. Buscando treinamento permanente, obteve a certificação em astrologia
medieval na prestigiada Academia de Astrologia Preditiva, em Londres. É membro oficial da
Society of Astrologers, uma instituição que preserva a arte da astrologia tradicional. Essa
instituição concedeu-lhe o grau de Master Astrologer, a mais alta distinção concedida
àqueles que demonstram habilidade em predição astrológica. Faz parte da Sociedade
Internacional de Astrólogos Clássicos, uma associação que promove a astrologia tradicional
sob altos padrões éticos e acadêmicos.
Atualmente rabalha como professor no Centro Astrológico do Chile.
https://www.astrologiatradicional.com
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M a i s

s o b r e

A RESPONSABILIDADE
DA PALAVRA

o

c é u

DENTRO DO OFÍCIO DO ASTRÓLOGO
POR BÁRBARA ARIOLA

A astrologia e seu exercício abre muito mais
relações do que se pode imaginar. Dos símbolos
se recorre aos mitos, dos mitos as suas origens, das
origens à história, da história uma forma de narrar
um mundo e, portanto, filosofias de diferentes
culturas. Isso e muito mais para apenas se estudar
e saber aplicar uma leitura de mapa astral e suas
previsões. No entanto, o que às vezes falta no tato
de tanta técnica e estudo é justamente o cuidado
com o consulente.

Falo sobre esse cuidado não por um estereótipo
no diálogo entre mulheres, mas porque ter nas
mãos o destino de uma pessoa que já passou por
diversas opressões, traumas e inseguranças exige
não só cuidado, mas também afeto. Talvez muitos
astrólogos não tenham noção disso, mas ter o
relato de uma vida em suas mãos é também uma
grande honra. Normalmente estamos tão
submersos em cálculos e precisão preditiva que
não nos atemos a expectativa à nossa frente.

Ora, haveria astrologia sem aqueles que procuram
saber de seu destino? No meu exercício como
astróloga, não só me deparei com diversas vidas e
narrativas, como também percebi que era preciso
ter cuidado extremo com a minha palavra.
Principalmente porque a maioria das consulentes
são mulheres. Maioria massiva, 98%, quase total.

Falo disso tudo porque recentemente me dei
conta de como este ofício me colocou frente a
frente de muitas mulheres, de diversas classes,
idades, orientações sexuais, mas igualmente
procurando se encontrar através do oráculo. Isso
não vem à toa e nem de forma gratuita pelo meu
destino.

Cassoni Campana: Ariadne issued by Theseus

É essencial

saber dividir

o ofício

profissional

da vida

pessoal,

nenhum oraculista tem a responsabilidade de
cuidar de um consulente, dar conselhos ou
suporte 24h/dia. No entanto, ele tem o dever
de colocar todo seu cuidado nas palavras
traduzidas do oráculo em questão.
Foi isso que percebi com cada mulher à
minha frente. É uma vida com história,
trajetória, narrativa, e eu não tenho nenhum
papel crucial ou essencial lendo o mapa e o
destino daquela pessoa, no entanto eu posso
transformar aquele momento significativo o
bastante para que a troca faça a mulher dar
valor aos seus caminhos e amor à sua missão.
Pode ser que eu falhe, mas é preciso tentar.
Muito me incomoda a forma como os
astrólogos se colocam como gurus da
salvação, pois isso é uma grande bobagem.
Ninguém precisa ler mapa para encontrar
algum caminho, isso é só uma forma
escolhida por algumas pessoas. Mas isso não
quer dizer que por ser uma mera escolha que
não é preciso transmitir vontade de escutar,
de selecionar cada palavra e ser gentil. Já
escutei muitos relatos de pessoas que
ouviram previsões de forma seca, hostil, ou
tratada como mera formalidade. Nenhuma
vida é mera formalidade.
É preciso saber o que dizer. Seja na consulta
ou em algum horóscopo. As fatalidades
existem, derrotas são realidades, mas nossa
liberdade dentro do destino é justamente

Sacerdotisa de Delfos (1891), de John Collier; a pítia se inspirava através do
pneuma, os vapores que sobem na parte inferior da tela.

como olhar para as coisas e o astrólogo pode e deve - ajudar nisso.
Costumo dizer que sou grata pelos encontros.
O ofício às vezes exige muitas coisas e
contextos ingratos, mas os encontros são a
melhor parte, porque é quando tudo ali se
torna realidade. A realidade das palavras
colocada não apenas em consulta, mas
também em textos, horóscopos e trocas a
respeito destes e outros assuntos. O oráculo
me trouxe de volta à palavra e junto dela os
encontros que a comunicação pode oferecer.
Acredito que qualquer um que queira
enveredar pelos caminhos do oráculo deve em
algum momento pensar sobre isso: palavra é
responsabilidade. Que tomemos as rédeas do
poder delas.
Bárbara Ariola é lésbica,
mestranda em Antropologia e
graduada em História da Arte
pela Universidade Federal de
São Paulo, trabalha como
astróloga e é escritora.
Pesquisa corpo, performance,
gênero, mitologia e
simbolismos nas artes visuais.
Escreve e cria conteúdo de
artes, astrologia e feminismo
na página do Facebook Mar
dos Cosmos e no Instagram
@bariola.
Mar dos Cosmos
@bariola
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Determinismo e
livre-arbítrio
Transcrição da palestra de
Benjamin Dykes
Tradução de Andréa Guerra
A Revista Astrolábio nasceu da
vontade de comunicar mais sobre
os diversos aspectos pelos quais a
astrologia se desdobra, seja arte,
filosofia ou meras casualidades.
Essa coluna apresenta a transcrição
de uma palestra do astrólogo
americano Benjamin Dykes, que é
uma referência dentro da astrologia
tradicional. O conteúdo da palestra
traz como tema uma temática
interessante: o destino, tema que por
sua vez costuma provocar
inquietação em alguns e ceticismo
em outros. Considerado misterioso,
seria o destino algo já determinado
ou seria apenas uma simples
consequência do nosso livre-arbítrio?
Parafraseando o astrólogo Marcos
Vinicius Monteiro, a astrologia é uma
arte ou técnica a qual compreende e
relaciona os simbolismos do céu
visível com eventos na terra,
identificando os seus padrões para
tentar explicá-los e prever eventos
através desses padrões. Desse modo,
a astrologia transita entre
significação, previsão, arte, técnica, o
que nos faz questionar como ficam
as a nossas escolhas.
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Benjamin Dykes
Ben Dykes é phD em Filosofia pela Universidade de Illinois, estudou
astrologia com o renomado Robert Zoller e hoje está entre os mais
proeminentes astrólogos do mundo. Autor dos livros “Traditional Astrology
for Today e Astrological Magic” (ainda sem tradução para o português), é
também responsável por diversas traduções de importantes autores da
antiguidade, como Guido Bonatti, Sahl, Masha’allah e Abu Mashar.
Dykes é uma figura muito querida entre os seus colegas e foi bastante
atencioso conosco quando lhe pedimos autorização para traduzir e publicar
a palestra “Determinismo e livre-arbítrio na astrologia”, apresentada no 3º dia
de um evento internacional realizado em 20 de março de 2014 em Istambul,
disponível em inglês no YouTube.
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Palestra disponível no canal do YouTube
Astroloji Televizyonu

Uma reflexão inicial...
Por Andréa Guerra
Astrologia, destino, determinismo e livre-arbítrio
são conceitos que costumam causar muitas
confusões. Afinal, quem é que nunca entrou em
uma discussão sobre caráter versus mapa
astral?
Quem nunca culpou o horóscopo do dia ao
invés de assumir que meteu os pés pelas mãos?
“Eu escolhi trilhar por esse caminho, então
assim há de ser” seria o oposto de “seja o que
Deus quiser”? Você leitor, percebe o quanto que
esse assunto é muito mais amplo do que
aparenta ser?
Eu, a astróloga que vos escreve, sim. É por essa
razão que partimos em busca de material com
argumentos consistentes para algumas dessas
questões existenciais que nos acercam
relacionadas a astrologia e ninguém melhor
que um filósofo, e também astrólogo, para
levar-nos a um entendimento.
Bom, nessa coluna esse alguém é
Benjamin N. Dykes!

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 83

Determinismo e
Livre-arbítrio na astrologia
Por Benjamin Dykes
Tradução de Andréa Guerra
Obrigado, muito obrigado por estarem presentes nesta
palestra e agradeço a escola pela honra de ser convidado.
Eu estou muito feliz por estar novamente aqui na bela
Istambul. Antes de eu ter me tornado um astrólogo, eu fui
professor de Filosofia e por isso, hoje trago aqui alguns
conceitos que eu aprendi através dos antigos filósofos,
como ideias sobre liberdade e determinismo, que podem
nos ajudar a compreender o que é a astrologia.
De modo geral, uma das coisas essenciais que a astrologia
é capaz de fazer é tentar tornar as nossas vidas inteligíveis,
fornecendo uma possibilidade de compreensão sobre o
porquê dos acontecimentos da vida. A astrologia
tradicional utiliza determinadas técnicas que expressam
uma ordem que quando projetadas em nossas vidas
corresponde aos movimentos dos astros e por isso, ela
pode ser considerada como uma forma de entendimento
e explicação. Portanto o que é necessário para que o
mundo e nossas ações se correspondam para que esse
entendimento seja possível?
Há três ideias para argumentar a respeito: a primeira é
sobre o que nós pensamos em termos de escolha ao invés
de livre-arbítrio, que considero como algo bem específico.
A segunda é o determinismo do mundo e como é possível
ter um melhor senso de responsabilidade moral caso
concordemos sobre esse determinismo. E terceiro: eu vou
defender a ideia que a astrologia pode englobar um
determinismo que eu chamo de determinismo de
variedades, que permite várias possibilidades reais e uma
gestão de vida bem-sucedida, ao invés de livre-arbítrio ou
aquilo que é chamado de um tipo de livre autocriação ou
potenciais de pureza.
Esses conceitos não foram extraídos somente da minha
experiência como astrólogo, mas sobretudo, eu tenho me
embasado nos conceitos dos antigos filósofos estóicos,
como Platão e os neoplatonistas. Portanto, a primeira coisa
que eu quero expressar, e eu acho que todos nós
concordamos, é que a astrologia é um modo de
entendimento de nossas vidas e do mundo, fazendo o uso
de procedimentos e regras.
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A astrologia como
entendimento
organizado

Quando nós fazemos o estudo de um mapa natal, é fundamental
seguir determinados passos e regras para que possamos
compreendê-lo até o final e isso nos leva a considerar que a
astrologia é uma forma de entendimento organizado. A filosofia
antiga afirma que para investigar sobre algo, é fundamental partir
da ideia que o objeto da investigação seja alguma coisa que exista,
que seja real. Exemplificando: para entender algo através do toque,
é necessário que exista algo para ser tocado e para que eu escute
alguma coisa, é necessário que exista algum som audível, algo que
por aqui esteja criando sons. Bem, se a astrologia é um modo
organizado de entendimento, é necessário que exista ordem e
previsibilidade suficientes no mundo para que seja possível
entendê-la.

Consequentemente, o fato de conseguirmos compreender as coisas através dessas regras e
procedimentos, significa que as nossas vidas são, de certa forma, estruturadas por algum tipo de
ordem inteligível, caso contrário não seríamos capazes de obter nenhum tipo de conhecimento ou
sentido sobre o que acontece e sobre o porquê de nossas vidas. Então há de existir em nossas vidas
ordem, racionalidade e inteligibilidade - por exemplo, se dissermos para um cliente que “quando
olhamos para o seu mapa observamos que deve prestar atenção em suas finanças,” o que estamos
dizendo é que “o mundo está construído de um certo modo em que as suas finanças, conforme o
mundo trabalha a seu modo através do tempo, estarão em destaque” e há um significado profundo
nisso pois estamos dizendo ao cliente que as suas finanças estarão envolvidas na estrutura do mundo.
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No entanto, isso não significa que astrólogos
possam ter entendimento sobre tudo, pois pode
até ser que de fato tudo no mundo seja
absolutamente determinado desde os mínimos
detalhes - isso é possível - mas, um mapa astral não
irá dizer quantos fios de cabelo existem em uma
cabeça, ou quantas vezes um sanduíche será
mastigado.
A astrologia não faz isso, ela é sobre algo
completamente diferente.
A astrologia é sobre como fazer a vida inteligível e
ajudar-nos a encontrar sentido e felicidade.
Portanto ela não consegue entender e saber de
tudo, mas uma coisa a astrologia faz: fornecer
conhecimento sobre os tipos e categorias de
acontecimentos.
Por exemplo, digamos que, se eu utilizar uma
técnica que diz que pelos próximos três anos
alguém estará em um período de Marte, devemos
esperar durante aquele período acontecimentos
que envolvem ação, aborrecimentos, brigas.
Além disso, Marte também pode indicar crise,
mudanças súbitas na vida, de modo que um
indivíduo pare de fazer o que estava fazendo e
rompa com os seus antigos padrões, como se
mudar para o outro lado do país, arrumar um novo
emprego, divorciar-se de seu cônjuge - estes são os
eventos mais comuns para serem vistos em um
período típico de Marte.
Eu não sei se eu sou realmente um bom astrólogo,
mas é possível fazer algumas boas afirmações
específicas a respeito de quais eventos irão
acontecer e no entanto, eu ainda estou lidando
com uma categoria de eventos e uma vez que nós
sabemos quais são os eventos responsáveis por
Marte, daí então fica por conta do cliente
administrar esses tipos de situações.
Entretanto não é possível necessariamente saber
exatamente o que acontecerá em detalhes, mas no
momento em que há um aprimoramento das
técnicas utilizadas, , essas possibilidades tornam-se
cada vez mais e mais exatas.
Um exemplo: alguém que perdeu uma aliança de
casamento e vai até a astróloga Deborah Houlding
com uma pergunta sobre o tema.
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Determinados signos no mapa, como os do
elemento ar (Gêmeos, Libra, Aquário) indicam
que o objeto está perto de uma fonte de ar e luz,
como uma janela, ou talvez em algum lugar alto
ao invés de um lugar baixo.
Assim, o mapa não irá dizer de qual janela o
objeto está próximo ou em qual cômodo, mas
responderá com um conjunto de informações
específicas que permitam ao querente procurar
pelo objeto.
Então, a astrologia indica, principalmente, tipos
de eventos e temas, mas não através de detalhes
minuciosos.
Todavia, o mundo tem que estar estruturado para
que possamos identificar antecipadamente quais
das categorias de eventos terão importância e
estarão ativados quando conversarmos com o
cliente.
Para que a astrologia funcione, é necessário que
exista conexão entre as reais condições e
acontecimentos para um possível desenrolar dos
fatos.
Somente assim é possível prevê-los e explicá-los
com precisão.
O que eu pretendo dizer é que a astrologia não
pode ser a respeito de uma mera possibilidade,
por exemplo, só é possível que algo aconteça se
existe um potencial expressivo para tal.
De fato, é preciso que haja uma condição real,
portanto, quando nós falarmos para um cliente
sobre as possibilidades de eventos significados
por Marte, nós teremos que associá-los a
acontecimentos concretos em relação a sua
personalidade e momento de vida, condições
reais para que então a astrologia possa explicar o
que é realmente possível acontecer.
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Pense em termos de
escolhas,
não de livre-arbítrio
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Permita-me agora falar um pouco sobre o livrearbítrio e o conceito sobre a responsabilidade
moral.
Primeiramente, quando eu falo sobre o livrearbítrio, eu refiro-me ao antigo e autêntico
conceito que foi criado por teólogos, sobretudo
judeus e cristãos, aproximadamente no século I e
II D.C.
Os antigos filósofos falavam sobre escolhas, e isso
é algo muito importante, pois a ideia de livrearbítrio foi um conceito religioso elaborado para
ajudar a explicar como que as pessoas poderiam
agir com boas maneiras e não cometer pecado.

E assim pela bondade de Deus, Ele nos concedeu
uma porção de seu completo livre-arbítrio
indeterminado para que nos permitisse agir bem,
uma vez que as nossas vidas podem se tornar
muito confusas, pois vocês sabem, nós estamos
aqui presos nesse mundo material e por isso é
muito fácil pecarmos e sermos maus, portanto,
nós precisamos de uma pequena porção do
poder extraordinário de Deus para que sejamos
bons.
Essa é a ideia por trás do conceito original de
livre-arbítrio. Logo, este seria um poder que
possibilita criar mudanças no mundo que não
sejam de ordem natural.

Então, o que eu chamo de livre-arbítrio
indeterminado, por conta de uma razão especial:
é a ideia de que Deus é completamente livre.

Agora, como vocês chamariam uma mudança
que ocorre no mundo e que não é possível de
explicar?

Dentro desta ideia, Deus faz o que Ele quiser.

Chamamos de milagre a tudo aquilo que pode
ser considerado como uma mudança que
acontece no mundo e que não pode ser
explicada, que acontece sem nenhuma razão e
que interrompe com a ordem natural das coisas.

Não existe limitação qualquer para Ele.
Ao contrário de nós que vivemos neste mundo,
no mundo da matéria, onde tivemos uma
determinada criação, uma determinada
educação, vivemos em um determinado lugar e
tudo acontece de acordo com as leis naturais.

Deus é capaz de criar milagres, entretanto, a
possibilidade de exercício do livre-arbítrio
também é um milagre.
É um pequeno milagre, não um grande milagre.
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Então o conceito é que nós temos esse poder,
que é indeterminado, porque não é possível que
seja explicado pelo nosso caráter ou natureza ou
educação ou os nossos interesses particulares.
Por exemplo, suponhamos que alguém
subitamente levante-se e saia da sala neste
momento, há várias razões para que alguém
queira fazer isso mas essas razões seriam
compreensíveis e não seria necessário nenhum
poder especial para explicá-lo: talvez a pessoa
queira tomar café, talvez a pessoa esteja
entediada e não queira mais me escutar, talvez
haja algum outro compromisso que essa pessoa
tenha que ir.
Existem várias razões que podem ser
consideradas corriqueiras e justificáveis e não
seria necessário nenhum poder especial para
compreendê-las.

Entretanto, dentro , desta antiga e autêntica ideia
de livre-arbítrio indeterminado, temos em nós um
poder milagroso o qual nos é permitido mudar
radicalmente o curso dos eventos, o que também
pode ser considerado um poder de mudar
totalmente as nossas vidas em todos os meios
como se, de alguma maneira, livremente,
pudéssemos nos auto-criar por completo.
Porém, para que esse tipo de auto-criação seja
possível, não pode estar correlacionada com os
nossos desejos corriqueiros, educação ou
personalidade, uma vez que são a razão das
nossas ações serem inteligíveis e não milagrosas,
pois o livre-arbítrio indeterminado não é
explicável.
Muito bem, agora eu proponho utilizar a palavra
escolha, pois ela é um modo mais pragmático de
se referir ao que chamamos de livre-arbítrio,
sendo que é um termo que está atrelado com
ações que são inteligíveis e explicáveis.

Problemas com o
livre-arbítrio
Quero apresentar a vocês três problemas relacionados ao livre-arbítrio indeterminado. O
primeiro deles é que se ele diz respeito à criação de algum tipo de mudança que não esteja
atrelada a quaisquer leis materiais, sejam os nossos propósitos usuais ou meios que possam
explicar o nosso comportamento, então ele seria o mesmo que acaso. Para mim, este é um
verdadeiro problema, porque entre as tradições religiosas, é dito que o que nos separa de
certa forma é o fato de possuirmos o livre-arbítrio, porém se o livre-arbítrio funciona
aleatoriamente, então significa que há uma espécie de um problema acerca da dignidade
humana o qual devemos levar em consideração.

O segundo ponto é que a existência de um
forte exercício do livre-arbítrio faria da
astrologia algo inútil ou até mesmo pouco útil,
já que seríamos capazes de utilizá-lo a
qualquer momento em que quiséssemos.

Atualmente, nós utilizamos o termo evoluído
para descrever as pessoas que são
consideradas abençoadas ou iluminadas.
Linguagens distintas, mas que significam a
mesma coisa.

Imagine uma pessoa por volta de dez anos de
idade com a capacidade de se recriar
radicalmente: o mapa natal já não se aplicaria
mais, pois ela seria capaz de fazer isso
diariamente.

Portanto [caso esse forte poder de livrearbítrio e teoria da astrologia medieval cristã
existam], isso quer dizer que a astrologia já
não mais se aplicaria a você e daí eu penso
que poderia ser até legal, a não ser que você
seja um astrólogo, pois você provavelmente
teria clientes cujas vidas não se correspondam
mais aos seus mapas porque eles devem ser
muito abençoados ou sagrados.

Para ilustrar, considerem a forma como agem
os adolescentes: por volta dos 15 anos os seus
mapas já não teriam mais nenhuma função.
Existe um problema a respeito dessa ideia,
que faz parte de uma teoria da astrologia
medieval cristã, que afirmava que algumas
pessoas estão livres de seus mapas natais
pelo fato de terem sido abençoadas por Deus
e que assim, a carta natal já não descreve
mais as suas ações, personalidades ou o que
fariam de suas vidas porque já não estão mais
atreladas às regras mundanas.
Entretanto, apesar dessas pessoas, que foram
um dia chamadas de santos, não possuírem
capacidade de descrever quem seriam ou o
que iriam fazer, eles afirmavam que os mapas
mostrariam apenas características físicas
como doenças, em virtude do fato de ainda
pertencerem ao mundo físico e logo,
poderiam adoecer.

O terceiro problema já é um pouco mais
incomum, ele tem a ver com a razão pela qual
culpamos ou elogiamos as pessoas pelas suas
ações.
Elogiamos as pessoas quando existe a
possibilidade de escolha entre uma boa ou
má ação, mas as boas ações prevalecem. Bem,
alguns dos antigos estóicos afirmavam que
não seria apenas falso, mas imoral pensar
desse jeito, eu vou explicar melhor isso para
vocês. Ao elogiar alguém pela habilidade de
fazer o contrário, o que estamos realmente
fazendo é elogiar as pessoas por suas
habilidades de serem más, por exemplo,
pense que estamos eu e você num trem, você
está sentado ao meu lado e a qualquer
minuto eu poderia sacar uma faca e matá-lo.
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Eu poderia fazer isso, mas eu não faço, ao
invés disso, eu sento ali educadamente,
olho para fora da janela e então na sua
parada você desembarca vivo e bem,
mesmo assim eu tinha a capacidade de
fazer algo mau. Agora, o quanto que você
poderia me elogiar por não ter te matado?
Bom, você provavelmente não poderia me
elogiar por eu não ter te matado, pois eu
não deveria ter te matado e você sabe
disso, mas o fato é que se eu elogiar
alguém, eu estarei reconhecendo a sua
capacidade de ser mau?
Os estóicos diziam que há algo muito
errado sobre isso, deixe-me citar outros
exemplos.
Eu não sei se vocês conhecem, mas na
Bíblia cristã, existe a história onde Jesus é
levado para o topo de uma montanha e
Satã, o demônio, aparece e diz para Jesus
“olhe ao redor de toda essa terra, siga-me e
eu farei você rei de tudo”, você
provavelmente sabe como a história
termina: Jesus diz não, eu não seguirei a
você.
No entanto devemos nos perguntar o
quanto nós queremos acreditar que Jesus
era igualmente capaz, sem um motivo
sequer, de dizer “ok, eu farei isso”. Portanto
isso faz algo de perverso sobre nosso senso
de moralidade.
A ideia central é que um elogio deve ser
proferido em virtude de um caráter firme e
que sabe o que é a coisa certa a fazer e age
de acordo com isso, e não pela simples
possibilidade de fazer más ações.
Por exemplo, imagine um soldado numa
guerra: ele pode fugir diante do primeiro
sinal de perigo ou permanecer forte no
cumprimento de sua missão.
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Com certeza, a admiração vai para aquele
soldado que é comprometido e possui um
caráter forte o suficiente para fazer a coisa certa
e que não pensaria realmente em fugir e gritar
no primeiro sinal de perigo.

O fato é que não queremos
um exército de soldados que
possam fugir a qualquer
momento; o que nos leva a
crer que devemos elogiar as
pessoas pelos seus
caráteres, por quem elas são
e pelas escolhas que elas
fazem.
Portanto essa conclusão conduz a um próximo
estágio, mas antes eu gostaria de lembrá-los da
ideia de que potenciais relevantes requerem
entendimento sobre causas reais e previsíveis,
escolhas, situações e os nossos traços de
personalidade e não a capacidade de fazer o
contrário, assim como meras possibilidades que
são improváveis de acontecer. Como astrólogos,
obviamente é ideal que essa ideia esteja clara.
Diante de um cliente, o astrólogo precisa
ponderar sobre possibilidades reais e não
proferir possibilidades que não condizem com a
situação real de vida do indivíduo, como dizer:
“bem, aparentemente você será o sultão de
Istambul”. Por conta disso, eu quero sugerir uma
alternativa sobre escolhas e determinismo.
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Autonomia,
escolha e
determinismo

O conceito estóico que eu estou
tentando abordar aqui é o de que a
responsabilidade moral está
associada ao conceito de autonomia,
cujo significado é a capacidade de
governar-se pelos próprios meios.
A moralidade está nas escolhas
pessoais, não nas escolhas de outra
pessoa qualquer. As escolhas partem
do indivíduo e portanto, são de
responsabilidades dele.
O centro dessa reflexão está no fato
do ser humano ser a origem das
escolhas e não no alcance das
mesmas. Essa perspectiva, que pode
ser um pouco diferente, é o que nos
ajudará a compreender o
determinismo antigo.
Os antigos tinham o que eu chamo
de visão de fantoche do destino, onde
você é um fantoche dançando nas
cordas, sendo controlado por alguma
coisa a mais.
É um ponto de vista muito comum do
determinismo ou destino. Mas essa
não perspectiva não é a mesma dos
estóicos.
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Os estóicos afirmavam que tudo o que acontece e tudo o
que existe, sejam coisas ou pessoas, pensamentos e
escolhas, faz parte da mente de Deus. Todo o universo nada
mais é do que os cálculos da mente de Deus.
No entanto este antigo determinismo não significa que
estamos separados do universo, mas sim que estamos
inseridos no universo e, em alguns casos, a única razão para
que o universo continue a funcionar é porque nós estamos
atuando nele: o universo nos apresenta certos eventos para
que a gente responda de várias maneiras.

Existe um fluxo de
ida e de volta entre
nós e o universo, o
que significa que
não existe uma
interrupção clara.
Sendo assim, na
perspectiva do
homem como um
fantoche do
destino, existe uma
irreflexão e uma
impossibilidade de
análise, como se
fôssemos
controlados por
alguma outra coisa
completamente
distinta.
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Já para o estoicismo, tudo o que acontece,
incluindo as nossas escolhas, faz parte do
determinismo.
Logo, o determinismo descreve todo o
caminho de interação do homem com o
mundo, o que significa que as coisas
acontecem de modo obrigatório e
inteligível, sob uma forma de
consequência lógica e inevitável, de
acordo com o modo com que nos
relacionamos com o mundo.
Ao invés de instaurar um poder milagroso,
as escolhas significativas fazem parte do
mundo e isso faz parte do modo que o
mundo funciona por si mesmo, como uma
consequência das ações humanas com o
todo.
Desse modo, as escolhas partem de nós
conforme interagimos com o mundo. Essa
interação é a via central na qual se
estabelecem os limites para que o
determinismo atue.

Nessa perspectiva, o ser humano
desempenha um papel muito importante
na vida da mente divina, ou da
racionalidade cósmica ou
compreensibilidade cósmica.
Nesse sentido, o mapa oferece um
vislumbre do que é essa organização.
O mapa não revela cada detalhe como a
quantidade de cabelos na cabeça ou qual
a frequência que alguém trocará o peso de
seu corpo para apoiar-se em outra perna,
mas revela a estrutura inteligível do
cosmos do qual fazemos parte e que
somos responsáveis por fazer acontecer.
Assim sendo, a autonomia, as escolhas e o
determinismo denotam que podemos ser
elogiados ou culpados por sermos capazes
de fazer escolhas inteligíveis que são
determinados pelo caráter e não por
aquilo que poderíamos ou não ter feito.
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Essa perspectiva conduz para a
reflexão de que ao se pensar
sobre o determinismo, é possível
imaginar que não existe algo que
possa ser feito ou que não há
nenhum sentido em tentar fazer
qualquer coisa.
Bem, isso não é bem assim. O
que o determinismo diz, na
verdade, é que algumas coisas
somente acontecem porque nós
tentamos e por isso conseguimos
realizá-las.
O que significa é que a nossa
responsabilidade de
certificarmos que cada um, o
quanto mais gente possível,
tenha oportunidades, educação
e que vivemos em uma
sociedade justa para que então
as pessoas possam desempenhar
os seus papéis adequadamente.
Por exemplo, quando um
período de Marte estiver para
iniciar, é possível colaborar e
conduzir a vida de um jeito em
que se tenha maior controle, e às
vezes, a única possibilidade disso
acontecer é aperfeiçoando os
valores e costumes, certificandose de que há maior alcance de
justiça e oportunidades para
todas as pessoas.
Portanto, eu diria que acreditar
no determinismo do mundo é
ser a favor de provocar as
mudanças necessárias para que
as situações sejam melhores,
pois isso só é possível porque
estamos no mundo e atuando
sobre ele.
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Proposições
“O mundo é determinista e nós somos
partes integrais para que o mundo seja
determinista através de nossas escolhas.
O determinismo faz do nosso mundo e
nossas vidas compreensíveis”
A última parte dessa reflexão aborda as ideias de
que nós estamos imersos em um mundo
determinista, o que simplesmente quer dizer que
tudo o que acontece nesse momento é inteligível
e compreensível. Bom, ao menos até onde as
nossas capacidades de compreensão alcançam,
pois existem certas coisas que nós não
conseguimos compreender, mas essa ideia que
nós vivemos em um mundo em que as escolhas
são expressivas, as nossas atitudes possuem
sentido e que a astrologia tem um papel de fazer
com que esses acontecimentos tenham sentido. O
determinismo faz com que o nosso mundo e as
nossas vidas sejam compreensíveis, o
conhecimento astrológico então usa o
determinismo como forma de compreender a
estrutura de nossas vidas.

“ O conhecimento
astrológico faz uso do
chamado ‘determinismo
de tipos’ o qual nos
ajudar a entender a
estrutura de nossas
vidas, e a explicar
possíveis eventos para
ações e intenções”
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Se uma das técnicas preditivas diz
que se está em um período de
Vênus que durará 7 anos, e depois
um período de 2 anos com Marte e
em seguida um período de 4 anos de
Saturno, essa previsão oferece uma
perspectiva sobre a estrutura geral
da vida, e da mesma forma, quando
pensamos sobre o passado, é
possível refletir sobre a vida a partir
dessas épocas.
Assim, astrologia permite que essa
estrutura seja expressiva em seu
significado, não somente sobre o
curso da vida, mas também sobre os
valores e os assuntos de interesse,
como as pessoas que fazem parte
dos círculos sociais podem agir e
quais são as questões que se
apresentam.
Além disso, o mapa também oferece
possibilidades adequadas e os
potenciais reais para ação. Por
exemplo, se há um período de
Vênus chegando e ela é a regente
da casa VII, é possível integrar os
simbolismos e observar uma
possibilidade de amor com relações,
o que é um indicativo de um bom
período para focar em
relacionamentos.
Também pode ser um indicativo de
casamento, também significa que é
possível atuar e fazer escolhas que
podem resultar em casamento.
Portanto, essa perspectiva explica o
porquê os eventos acontecem a
partir de escolhas.
Um livre arbítrio indeterminado seria
muito incomum e incompreensível
através do olhar da astrologia.

“ AINDA QUE TIVÉSSEMOS O LIVRE ARBÍTRIO
INDETERMINADO, SERIA MUITO RARO E
ININTELIGÍVEL.”

“ Com o objetivo de aumentar a felicidade e a capacidade de administrar as
nossas escolhas e vidas (como descritos em nossos mapas), nós devemos
trabalhar para construir uma sociedade mais justa e repleta de possibilidades
reais.”

Com o objetivo de aumentar a felicidade e a capacidade de administrar as escolhas e vidas
conforme descritos nos mapas natais, devemos trabalhar em conjunto, a fim de construir
uma sociedade mais justa, para que então seja possível a aqueles que possuem
testemunhos em seus mapas, consigam fazer as escolhas corretas e administrar as suas
vidas de modo construtivo e ser feliz em um mundo pleno de oportunidades reais.
Portanto, eu diria que o determinismo consegue explicar como nós podemos ser felizes ou
o que nós precisamos fazer para que sejamos felizes, embora seja uma forma muito
distinta de se considerar sobre o tema, este é o antigo método de ensino que pode ser
encontrado entre os Estóicos e eu penso que ajuda muito a astrologia a fazer sentido.
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