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Editorial
Desejando 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, a
Astrolábio mira para além das diferenças e para além
do horizonte, concentrando-se na linguagem das
estrelas.
Propagar o conhecimeto astrológico, a astrologia,
com o respeito que merece, só é possível graças a
generosidade dos astrólogos que contribuem com a
revista.
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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CARNAVAL, UMA FESTA
SATURNINA
Por Nicole Zeghbi
Do latim clássico carnem levare ou carnis levale, que significa
na tradução literal “abstenção da carne”. No latim medieval,
o termo era conhecido como carnelevarium, carnilevaria ou
carnilevamen. Esta palavra foi criada a partir da junção dos
termos latinos carnis, que significa “carne”, e o verbo levare,
que quer dizer “tirar”, “levar” ou “afastar”.
fonte: https://www.dicionarioetimologico.com.br

Todos os anos o Brasil diminui o ritmo para ver a
banda passar. Samba, frevo, axé ou as
tradicionais marchinhas lotam as avenidas,
sempre estreitas para o expurgo e o êxtase do
Carnaval.
A festa pagã tem sua origem nas Saturnalias, festa
ligada à mitologia Greco-Romana, mais
especificamente ao deus Saturno. Sim, o solitário
e taciturno senhor que leva a foice nas mãos.
Saturno[1] é a nomeação romana para o
deus grego Crono que, assim como Deméter e
Dionísio, é associado à fecundidade da
semeadura da terra, sendo efetivamente um deus
agrícola.

No período pré-helênico eram praticados vários
rituais em homenagem a Deméter e Dionísio
com o intuito de garantir boas colheitas e,
embora nessa época não fossem festejados
rituais a Crono, a qualidade de deus fecundo já
lhe era atribuída por Hesíodo na “Teogonia” e
em “O trabalho e os dias”, obra na qual
descreve uma progressiva deterioração moral,
física e das condições oferecidas pela natureza.
Hesíodo traça esse ciclo mítico de degradação
através das mudanças de condições de
cinco raças: a raça de ouro, a raça de prata, a
raça de bronze, a raça dos heróis e a raça de
ferro. A raça de ouro, sob o governo de
Crono/Saturno, abrigou o período de maior
abundância e riqueza, no qual os homens
viviam sem conhecer a velhice ou
a necessidade, em que a terra, sempre fértil,
brotava abundantes frutos, sem trabalho ou
esforço e onde todos desfrutavam igualmente
das benesses oferecidas por ela.

[1] Etimologicamente, Saturnus provém do adjetivo satur, -a, -um, “cheio, farto, nutrido” e este do verbo saturäre, saciar, fartar, “saturar”.
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Jogadores de dados em uma pintura de parede de Pompéia

escolas era interrompida. Senhores e escravos
celebravam juntos, homens e mulheres se
entregavam aos prazeres, ao vinho e à fartura.
Assim como Crono havia feito com seu pai Urano,
a ordem vigente era destronada, as ruas eram
tomadas pela liberdade política e moral e a
população, assim como nos rituais dionisíacos,
bem anteriores às Saturnalias, utilizava máscaras
e outros adereços nas representações cênicas
que faziam parte das celebrações.

A festa dedicada a Saturno, porém, é posterior,
tendo surgido na Itália na época em que Roma
se tornaria o Império Romano. As Saturnalias
realizavam-se em dezembro, marcando o
solstício de inverno, e nela os romanos pediam
ao deus que não fossem castigados por um
tenebroso inverno e que junto ao Sol
renascessem os frutos da terra.
A celebração era associada ao solstício de
inverno, termo originado do latim solstitius,
“ponto onde a trajetória do sol aparenta não se
deslocar”. O fim da colheita e o encurtamento
dos dias, cada vez mais frios, culminavam no
solstício de inverno, sendo por isso, símbolo da
morte do Sol, que menor e mais fraco, ao atingir
seu ponto mais baixo no céu, permanecia
aparentemente estacionário por 3 dias. E eram
nesses dias realizadas as Saturnalias.
Os rituais, que começavam por volta do décimo
sexto dia de dezembro, foram ganhando
popularidade, o que levou os imperadores a
estender a festa por até sete dias. O fato é
que, com o intuito de reproduzir a fartura e a
distribuição igualitária das riquezas,
características do período da raça de ouro,
governado por Crono, além dos ritos específicos
à fecundidade da terra, eram realizados
banquetes e orgias em que os interditos sociais
eram suspensos e a rotina de trabalho e das
ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 04

A festa também servia para que os imperadores
promovessem a manutenção do poder,
apaziguando-se os humores da população ao ser
estabelecida nos dias de folia, mesmo que de
forma ilusória, a igualdade. Não por acaso era
oficialmente finalizada pelo grito de distensão: Io
Saturnalia!
O dicionário Michaelis define a palavra distensão
como redução ou falta de tensão; afrouxamento,
dilatação, relaxamento, como última fase de
articulação de um fonema, correspondente ao
estágio em que os articuladores entram em

ancient-rome-christmas-solstice-nero

repouso ou se preparam para a emissão do
fonema seguinte; explosão e como redução de
tensões políticas e sociais geradas por conflito de
interesses em um país, entre o povo e seus
governantes, entre os governos de dois ou mais
países, ou mesmo entre grupos divergentes dentro
de uma mesma sociedade.
Ainda que o avanço do cristianismo tenha
extinguido as Saturnalias, algumas de suas
características resistiram ao tempo, e foram
incorporadas às festas do calendário cristão: Natal,
Páscoa e Carnaval.
Essa ideia pode soar estranha em um primeiro
momento, mas além dos rituais de fecundidade e
igualdade entre escravos e senhores, as
Saturnalias caracterizavam-se pela troca de
presentes e pela ritualização da ressureição da
vida, símbolo das novas mudas que se esperava
ver crescer da terra, pois os deuses agrícolas,
desde sempre foram associados ao mundo
subterrâneo, “já que os mortos, assim como
as sementes são depositados no seio da terra”[2]

ou, como disse Hipócrates: “É dos mortos que
nos vêm os alimentos, o crescimento e os
germes”.
O Carnaval se utiliza da mesma lógica
saturnálica: todos saem às ruas igualados em
fantasia e durante quatro dias todos os
excessos são justificáveis. Essa ritualização
carnal antecede a quaresma, é o adeus à
carne, 40 dias depois, na Páscoa, celebra-se o
renascimento de Jesus, que três dias antes
havia sido crucificado[3].

O carnaval, portanto, repete o mesmo
banquete público de prazeres das Saturnalias.

IO SATURNALIA!

[2] Mitologia Grega, Junito de Souza Brandão
[3] A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, período em que os cristãos devem privar-se da carne e do excesso de prazeres em
geral. A data é determinada pelo primeiro domingo depois da Lua Cheia posterior ao equinócio da primavera (hemisfério norte).

DE APOLO A DIONÍSIO

ASTROLOGIA:
UMA
COSMOVISÃO
Por Edil Carvalho
"doze signos do céu o sol percorre
e, renovando o curso, nasce e morre
nos horizontes do que contemplamos.
Tudo em nós é o ponto de onde estamos”
FERNANDO PESSOA,
GLOSSAS, III, 14/08/1925

introdução
Os versos acima traduzem uma concepção muito
particular que o poeta Fernando Pessoa tinha a
respeito do céu. Em um primeiro momento, o
percurso cíclico do sol aparece delimitado pelos
“horizontes do que contemplamos”: aqui, o céu é
associado à noção de perspectiva, de ponto-devista. Em um segundo momento, este “ponto de
onde estamos” é, ele mesmo, “tudo (que há) em
nós”: aqui, a noção de perspectiva e de ponto de
vista é por sua vez associada à noção de ser.
A concepção celeste contida neste verso associa,
portanto, três elementos: céu-perspectiva-ser. Tal
concepção considera haver uma íntima relação
entre aquilo que somos e aquilo que vemos e, por
sua vez, entre aquilo que vemos e o céu. E como
tal concepção poética foi elaborada por alguém
que também foi astrólogo, há de se atentar para
tais relações: quem sabe elas possam nos ajudar
a compreender em muito alguns dos aspectos
mais complexos do diagnóstico astrológico.

SER & VER
Alguns estudiosos da personalidade humana que
particularmente se interessaram em desvendar “o
misterioso território da singularidade individual” se
interessaram de sobremaneira pelo modo como
cada ser humano enxerga o mundo ao seu redor,
entendendo que há, sim, uma relação entre aquilo
que a pessoa é e o modo como ela enxerga, vê e
conhece.
Um dos estudos que trilhou essa hipótese foi
realizado por Gordon W. Allport (1897-1967). Para
este psicólogo, os problemas impostos pela vida
sempre exigiram que o ser humano escolhesse,
levando-o a conferir um sentido de importância
maior a algumas experiências e a relegar as
outras a uma posição secundária. Para ele, essa
“eleição hierárquica” ocorre porque há
experiências que são centrais para o sentido de
existência do sujeito; experiências que concorrem
para o desenvolvimento da sua identidade. Aliás,
para Allport, a personalidade humana só se firma
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e desabrocha quando se mantém fiel a uma
hierarquia de interesses. E é por isso que só se
conhece alguém quando se conhece a sua ordo
amoris: a sua “ordem amorosa”, ou seja, as
aspirações que o sujeito nutre em relação a vida
que pretende levar. É essa ordem amorosa que
traça uma linha pela qual o indivíduo se orienta e
acaba escrevendo a sua própria história,
revelando a forma muito particular como ele se
dirige para o futuro e procura construir um projeto
vital, o que denuncia as direções principais de seu
esforço ao longo de toda uma existência.
Aliás, essa noção de “direções principais do
esforço” é em muito semelhante a uma noção que
aparece na obra de Ludwig Klages (1872-1956).
Para esse psicólogo, ao se tentar definir e
descrever um indivíduo, deve-se perceber como
ele se manifesta e reage às circunstâncias e,
desse jogo de ações e reações, notar sobretudo
os seus comportamentos mais constantes,
determinados por um componente da
personalidade que é responsável pela diferença e
pela singularidade humana. É este componente
que revela a direção preferencial de um eu ou de
uma consciência, determinando assim as metas
às quais alguém se sente impelido. Para este
psicólogo, aquilo que distingue fundamentalmente
um ser humano do outro é a direção preferencial
da sua atenção, ou seja, as perspectivas muito
pessoais e particulares que o sujeito nutre em
relação à vida.
Klages, aliás, tem uma maneira muito interessante
para provar que cada indivíduo se diferencia de
outro por conta desse olhar, dessa atenção. Ele
diz: se um indivíduo pode ser considerado como
honesto, que motivos e razões ele teria para agir
como tal? Para Klages, há várias razões: afinal,
há sujeitos que são honestos porque
querem passar a melhor imagem de si mesmos,
enquanto há outros que agem deste modo por
receio do código penal. Através deste exemplo,
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ele tenta demonstrar que, por detrás de um
mesmo comportamento há uma noção ao qual o
sujeito atribui valor e que é isto que os distingue:
enquanto o primeiro subordina a honestidade à
noção de identidade, o segundo subordina o
mesmo comportamento à noção de legalidade. Há,
portanto, por detrás dos comportamentos, uma
noção valorosa, em suma, um valor, para o qual a
atenção do sujeito está completamente voltada.

Vemos, assim, que estes dois psicólogos estão
pressupondo a existência de uma relação muito
íntima entre Ser & Ver, visto que aquilo que sou
determina o modo como vejo e percebo. Ou
melhor: o que sou é o que vejo. Ser e Ver
constituem os dois lados de uma única e mesma
moeda.
Se consideramos, por um lado, que a
singularidade humana é de natureza perceptiva e
cognitiva e se, por outro lado, entendemos que o
mapa astrológico nos fornece um diagnóstico
daquilo que nos é mais próprio e singular, há de
se perguntar se algum componente da própria
estrutura do mapa astrológico implica a noção de
perspectiva, de ponto-de-vista, de visão.

CÉU & VER
Um mapa astrológico é composto de três sistemas que
se interpenetram e se inter-relacionam:
1) o sistema dos Signos;
2) o sistema dos Planetas;
3) o sistema das Casas.
Se investigarmos mais profundamente um dos
componentes desse sistema - o sistema das Casas
Astrológicas - perceberemos que é ele quem demarca a
relação que se dá entre determinado posto de
observação e o céu, descrevendo assim a perspectiva
muito particular que se abre entre o sujeito nascido e o
mundo em torno, implicando, portanto, um campo de
atenção. Se há, portanto, algum componente da
estrutura do mapa astrológico que descreva de maneira
bastante evidente a noção de perspectiva, de ponto-devista ou visão, este componente corresponde às Casas
Astrológicas. São elas que demarcam as doze
possíveis direções da atenção individual.
E para sabermos quais dentre essas doze direções
compõem a atenção particular de um indivíduo,
devemos considerar as Casas Astrológicas que se
encontram preenchidas pelos planetas pessoais, a
saber: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e
Saturno. Desde que um desses planetas esteja
colocado numa dessas doze Casas, entenderemos em
que direção o sujeito procura conduzir a própria vida,
visto que a sua visão de mundo se abre para estas
direções e não para outras. Neste sentido, as
perspectivas muito singulares que um sujeito nutre
sobre a vida se encontram demarcadas pelas Casas
Astrológicas preenchidas por qualquer um destes sete
planetas, compondo aquilo que vou chamar de
“cosmovisão pessoal”.
Mas que perspectivas são essas que os seres humanos
podem ter da vida, tendo por base o sistema das Casas
Astrológicas? Que perspectivas fundamentais são
essas, através das quais cada indivíduo, a sua maneira,
enxerga e percebe o mundo e procura se orientar?
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CASA I
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA IDENTIDADE
O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa I ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
identidade e vê sentido no mundo em função de tudo aquilo que lhe diz respeito e lhe
desrespeita, nutrindo assim um interesse profundo em relação ao que considera ser e prestando
bastante atenção em sua própria auto-imagem, bem como na auto-imagem alheia. É, portanto, o
sujeito que procura sempre entender se a imagem que cada pessoa passa de si mesma é
autêntica ou forjada, isto é, se as pessoas são espontâneas e verdadeiras ou se elas estão
fingindo e sendo farsantes, se comportando de modo caricatural ou pedante.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara de si mesmo e, por isto,
estranha o fato de que os outros não o reconheçam tal como ele próprio se reconhece, isto é,
quando as pessoas o confundem e o tomam por outra pessoa. Já em um grau muito baixo, este
sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa a respeito de si mesmo, nunca sabendo então com
que cara deve se apresentar e, sobretudo, qual das suas facetas é aquela que melhor representa
a sua pessoa, tendo a impressão de que é um ser dividido, de que é duas ou múltiplas pessoas
ao mesmo tempo.
Mas, seja em que caso for, este é o indivíduo para quem a vida é um teatro, onde cada um
desempenha um papel. É por isso que a diversidade dos tipos humanos, as fisionomias e o estilo
pessoal lhe são tão significativos: eles constituem os elementos com que compreende o próprio
mundo. Afinal, se há algo no mundo capaz de mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é a
presença humana.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa I:
“O sentido da minha existência reside no fato da minha vida
colocar-me uma questão ou, inversamente, sou eu próprio
uma questão colocada no mundo e devo fornecer minha
resposta; caso contrário, estarei reduzido à resposta que o
mundo me der.” CARL GUSTAV JUNG, Saturno na Casa I

"Considero o conhecimento de si mesmo como uma
fonte de preocupações, de inquietações e de tormentos.
Tenho-me frequentado o menos possível." ANATOLE
FRANCE, Vênus na Casa I
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CASA II
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA MATERIALIDADE
O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa II ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
materialidade e vê sentido no mundo em função do estado físico e material das coisas, nutrindo
assim um interesse profundo em relação à quantidade e à qualidade dos recursos que se
encontram disponíveis e que lhe asseguram não tão somente estabilidade, mas também bemestar e prazer.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara de como estes recursos
devem ser tratados para se gerar uma maior riqueza e uma melhor qualidade de vida,
demonstrando por isso mesmo uma capacidade produtiva enorme, bem como um amor muito
grande pela natureza. Tendo uma visão muito clara do estado em que se encontram as coisas e
de como este estado afeta seu corpo e suas sensações, acaba por desenvolver também um
profundo senso estético, isto é, daquilo que agrada e desagrada, daquilo que é belo e feio,
daquilo que causa prazer e dor. Já em um grau muito baixo, este sentido leva o sujeito a ter uma
visão confusa em relação à qualidade e à quantidade das coisas, nunca sabendo assim se elas
se encontram em bom estado ou não, se elas são excessivas ou escassas, de modo que acaba
por avaliar incorretamente tanto as suas posses quanto as alheias e a se equivocar com
frequência em relação ao que poderia dar prazer e satisfação ao seu corpo e ao corpo do outro,
tratando portanto de modo indevido tanto as finanças quanto os prazeres.
Mas, seja em que caso for, este é o indivíduo para quem a vida é uma cornucópia: um vaso em
forma de chifre de onde brotam flores e frutos, símbolo da agricultura e do comércio, bem como
das ciências econômicas. É por isso que abundância e a penúria, a beleza e a feiúra, a saúde e
a doença lhe são tão significativas: elas constituem os elementos com que compreende o próprio
mundo. Afinal, se há algo no mundo capaz de mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é a
qualidade e a quantidade das coisas.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa II:
"O pobre prefere um copo de vinho a um pão,
porque o estômago da miséria necessita mais
de ilusões que de alimento." GEORGE
BERNANOS, Lua na Casa II

“Tudo que é sólido se desmancha no ar.”
KARL MARX, Sol e Lua na Casa II
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CASA III
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA COMUNICABILIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa III ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
comunicabilidade e vê sentido no mundo em função dos signos e sinais que estão sendo
utilizados para transmitir determinada informação, nutrindo assim um interesse profundo pelas
palavras, códigos e símbolos e procurando sempre entender se eles estão sendo bem ou mal
empregados e interpretados.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara da linguagem,
desenvolvendo assim uma sensibilidade muito grande não só para ler as entrelinhas como
também para lidar com qualquer mal-entendido ou ruído na comunicação, não sendo rara a
facilidade com que acaba aprendendo um novo idioma e criando trocadilhos. Já em um grau
muito baixo, este sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa em relação a tudo que se
encontra falado ou escrito, jamais sabendo se o que foi dito foi dito de maneira literal ou
metafórica ou até mesmo de maneira ambígua, propositalmente ou não, de modo que acaba por
desconfiar severamente das palavras e a apresentar uma certa dificuldade em empregá-las, seja
para escrever, seja para falar.
Mas seja em que caso for, este é o sujeito para quem a vida é uma fonte que murmura e
discursa. É por isso que o texto, o contexto e o subtexto lhe são tão significativos: eles
constituem os elementos com que compreende o próprio mundo. Afinal, se há algo no mundo
capaz de mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é a palavra.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa III:

“O homem é um ser que se criou a
si próprio ao criar uma linguagem.
Pela palavra, o homem é uma
metáfora de si próprio.” OCTAVIO
PAZ, Mercúrio na Casa III

“São precisos dois anos para aprender a falar
e sessenta para aprender a calar.”
ERNEST HEMINGWAY, Júpiter na Casa III
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CASA IV
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA INTERIORIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa IV ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
interioridade e vê sentido no mundo em função de tudo aquilo se passa e ocorre dentro de si e
dos outros, nutrindo assim um interesse profundo em relação ao próprio estado emocional e ao
alheio, procurando sempre entender a felicidade e a infelicidade humanas.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara de tudo aquilo que o
satisfaz emocionalmente, passando assim a estranhar o fato de que os outros não compreendam
os seus desejos tão bem quanto ele próprio os compreende. Já em um grau muito baixo, este
sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa em relação ao que ele próprio e os outros desejam
e sentem, nunca entendendo então o que passa no interior humano, se deixando frequentemente
levar por seus humores, ora querendo viver intensamente todos os momentos e ora tentando
tornar-se superior àquele de quem se sente subjugado: o seu próprio desejo de fusão íntima e
emocional que acaba levando-o a desenvolver um controle quase que despótico sobre as
próprias emoções.
Mas seja em que caso for, este é o sujeito para quem a vida é a morada interior. É por isso que
a satisfação e a frustração emocional, a solidão e a paz interior lhe são tão significativas: elas
constituem os elementos com que compreende o próprio mundo. Afinal, se se há algo no mundo
capaz de mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é alma.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa IV:

““Só existe uma jornada: caminhar
para dentro de si mesmo.”
RAINER MARIA RILKE,
Sol e Vênus na Casa IV

“O melhor lugar é ser feliz”.
CAETANO VELOSO,
júpiter e Vênus na casa IV
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CASA V
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA CAPACIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa V ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
capacidade e vê sentido no mundo em função de tudo aquilo que ele e os outros fazem ou
deixam de fazer, nutrindo assim um interesse profundo pela ação humana e prestando, portanto,
bastante atenção na performance e no desempenho próprio e alheio.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara dos seus potenciais e
das suas habilidades, bem como de tudo aquilo que deve fazer para dominar determinada
situação, percebendo assim quais são as forças que se lhe opõe e como deve agir para enfrentálas. Já em um grau muito baixo, este sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa em relação à
própria competência, nunca sabendo então para quê serve, passando assim a viver um grande
drama vocacional, fazendo então muitas coisas na sua vida mas nunca “aquela” que realmente
lhe interessa, pois teme que os seus talentos sejam avaliados, se acovardando em se arriscar e
antecipando fracassos que poderia evitar, jamais se aventurando em um empreendimento para o
qual não se sentisse previamente preparado.
Mas, seja em que caso for, este é o indivíduo para quem a vida é uma epopéia, isto é, uma
história cheia de atos heróicos e feitos memoráveis. É por isso que os desafios, as conquistas, a
vitória, o fracasso, o esforço, o mérito e a excelência alcançados lhe são tão significativos: eles
constituem os elementos com que compreende o próprio mundo. Afinal, se há algo no mundo
capaz de mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é a ação.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa V:

“As pessoas podem ser divididas em
três grupos: os que fazem as coisas
acontecerem; os que olham as coisas
acontecendo; e os que ficam se
perguntando o que foi que aconteceu.”
SAINT-EXUPÉRY, Saturno na Casa V

“Um pessimista vê uma dificuldade em cada
oportunidade; um otimista vê uma
oportunidade em cada dificuldade.”
WINSTON CHURCHILL, Saturno na Casa V
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CASA VI
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA ORGANICIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa VI ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
organicidade e vê sentido no mundo em função de uma ordem que mantém o todo
funcionando no mais perfeito equilíbrio, nutrindo assim um interesse profundo por qualquer
espécie de sistema que lhe mostre como as coisas estão interligadas entre si e, sobretudo,
como tudo se encaixa e funciona.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara do todo e das partes
que o compõe, desenvolvendo assim um grande senso administrativo, isto é, de como deve
dispor, arranjar e organizar as coisas para que elas desemperrem e voltem a funcionar,
demonstrando por isso mesmo uma capacidade enorme para otimizar o tempo e a economizar
gastos de energia e de dinheiro absolutamente dispensáveis. Já em um grau muito baixo, este
sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa em relação à administração da sua rotina, o que
o leva a se tornar uma pessoa desorganizada e a nunca saber em que momento deveria
apertas as rédeas ou afrouxá-las, desenvolvendo assim um pavor imenso por toda e qualquer
espécie de disciplina, bem como por todo e qualquer imprevisto, por tudo aquilo que possa
atrapalhar o seu esquema e alterar seus hábitos.
Mas, seja em que caso for, este é o sujeito para quem a vida é uma quebra-cabeça que
precisa ser montado. É por isso que as interconexões, as engrenagens, os mecanismos, as
estruturas, as regularidades, as irregularidades, o equilíbrio e o ritmo lhe são tão
significativos: eles constituem os elementos com que compreende o próprio mundo. Afinal, se
se há algo no mundo capaz de mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é a harmonia do
todo.
Este é o caso de Henry Miller e Jorge Furtado.

HENRY MLLER

Para Henry Miller, escritor americano, o homem
podia ser compreendido como uma cruz encarnada,
composta de três partes. Por isso, escreveu uma
obra chamada a Crucificação Encarnada, composta
em três volumes: Sexus, Plexus e Nexus. Já para o
cineasta brasileiro Jorge Furtado e tal como vemos
no seu curta-metragem Ilha das Flores, o homem é
composto também por três partes: tele-encéfalo
altamente desenvolvido, polegar opositor e
liberdade. Em ambos os casos, vemos a
necessidade fundamental de entender um todo
pelas suas partes – e para quem vier a ler a obra ou
assistir o filme - a necessidade de compreender
como elas interagem entre si. No mapa de ambos,
Saturno se encontra dentro da Casa VI.
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JORGE FURTADO

CASA VII
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA ALTERIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa VII ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
alteridade e vê sentido no mundo em função do tratamento que as pessoas dispensam umas às
outras, nutrindo assim um interesse profundo pelo modo como as elas se relacionam, tentando
sempre entender o que faz com que elas se juntem e se separem.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara do quanto a relação
atende ou não à expectativa de ambas as partes, desenvolvendo assim um profundo senso de
justiça e se colocando naturalmente na posição da pessoa que estabelece os acordos e a
intermediação, estranhando bastante o fato de que os outros não consigam se colocar no lugar
do próximo. Já em um grau muito baixo, este sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa em
relação à importância do outro na nossa vida, nunca sabendo então se o outro é um presente ou
uma ameaça, se o outro toma ou dá, o que pode levá-lo tanto a desconfiar muito do próximo e a
viver uma vida insular quanto a se colocar totalmente à disposição do outro, se tornando o seu
objeto e passando a sofrer toda sorte de injustiças.
Mas, seja em que caso for, esse é o sujeito para quem a vida é uma balança cujos pratos devem
estar no mesmo nível. É por isso que a reciprocidade, a troca, as alianças, a união, a
separação, a simpatia e a antipatia lhe são tão significativos: eles constituem os elementos com
que compreende o próprio mundo. Afinal, se se há algo no mundo capaz de mostrar e revelar
todo o seu sentido, este algo é o outro.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa VII:

“Tem tudo a ver o meu pinguim com a
tua geladeira”.
RITA LEE, Saturno, Lua e Marte na
Casa VII

"O inferno são os outros."
JEAN-PAUL SARTRE, Sol e Mercúrio na
Casa VII
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CASA VIII
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA MUTABILIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa VIII ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
mutabilidade e vê sentido no mundo em função do modo como as coisas se processam e
radicalmente se transformam, nutrindo assim um interesse profundo em relação ao modo como
uma situação chega a seu limite e fica prestes a estourar, bem como em relação ao modo como
as pessoas reagem quando se encontram em perigo ou sob forte pressão.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara da margem de risco
que tudo oferece e de como deve responder a este risco para se safar, para que não fique sob
ameaça. Sentido que o leva também a ter uma visão muito clara do ponto nevrálgico de uma
pessoa ou de situação, ponto que se for indevidamente pressionado, determinará uma grande
reação ou explosão. Já em um grau muito baixo, este sentido leva o sujeito a ter uma visão
confusa e relação ao potencial de transformação das coisas, isto é, do quanto elas são passíveis
ou não de modificação, nunca sabendo então como dar um fim definitivo a uma situação e nem
como reverter o seu quadro, desenvolvendo assim uma dificuldade muito grande para lidar com
situações de mudança, de crise e de emergência.
Mas seja em que caso for, este é indivíduo para quem a vida é grande campo minado, cuja
pisada desatenta poderá colocar tudo a perder. É por isso que a mutabilidade e a imutabilidade,
a baixa e a alta reatividade das coisas e das pessoas lhe são tão significativas: elas constituem
os elementos com que compreende o próprio mundo. Afinal, se se há algo no mundo capaz de
mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é a sua potência, o seu dinamismo, a sua força
dinâmica.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa VIII:
“A escuridão restaura aquilo que a luz
não pode reparar.” JOSEPH BRODSKY,
Sol e Mercúrio na Casa VIII

“Quero apenas dizer que na gente com
quem lido se estão dando, ou se vão dar,
mudanças, acabares de períodos de vida, e
que tudo isto – como a um velho que vê
morrerem em seu redor os seus
companheiros de infância, a sua morte
parece próxima – me sugere, não sei de
que misteriosa maneira, que a minha deve,
vai mudar também. Repare que eu não
creio que esta mudança vá ser para pior.
Creio o contrário. Mas é uma mudança. E,
para mim, mudar, passar de uma coisa
para ser outra, é uma morte parcial; morre
qualquer coisa de nós, e a tristeza do que
morre e do que passa não pode deixar de
nos roçar pela alma.” FERNANDO
PESSOA, Sol e Vênus na Casa VIII
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CASA IX
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA LEGALIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa IX ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
legalidade e vê sentido no mundo em função de princípios que geram certezas e orientam,
nutrindo assim um interesse profundo por todo o tipo de regra geral que fundamente aquilo em
que ele acredita e que, sobretudo, lhe sirva de critério para distinguir o certo do errado.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara da filosofia de vida que
cada um sustenta e, em especial, se tudo aquilo que a pessoa diz confere ou contradiz o modo
como vive, desenvolvendo assim uma sensibilidade muito grande para perceber a contradição,
seja na conduta, seja na argumentação, procurando sempre ver se os fatos e as explicações
dadas apresentam alguma lógica ou não. Já em um grau muito baixo, este sentido leva o sujeito
a ter uma visão confusa em relação a estes mesmos princípios, ora tomando aquilo em que crê
como a expressão da verdade absoluta, ora tomando a própria verdade como algo relativo, visto
que “cada cabeça carrega uma sentença”, o que pode levá-lo a assumir uma conduta amoral, a
deixar suas opiniões sempre em aberto, desenvolvendo assim uma dificuldade enorme para
julgar, para bater o martelo e dar a sentença final.
Mas, seja em que caso for, esse é o sujeito para quem a vida é um livro de máximas. É por isso
a filosofia, a sabedoria, a ética, a concordância e a discordância intelectual, as certezas e as
dúvidas, as verdades e as mentiras lhe são tão significativas: elas constituem os elementos com
que compreende o próprio mundo. Afinal, se se há algo no mundo capaz de mostrar e revelar
todo o seu sentido, este algo é a verdade.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa IX:

“Um homem é aquilo em que acredita”.
TCHECOV, Júpiter na Casa IX.

“Crê nos que buscam a verdade. Duvida dos
que a encontram”.
ANDRÉ GIDE, Lua na Casa IX
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CASA X
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA COLETIVIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa X ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
coletividade e vê sentido no mundo em função das regras e pressões sociais, nutrindo assim um
interesse profundo em relação à hierarquia e à estrutura poder, tentando sempre entender o que
leva uma pessoa a perder ou a alcançar determinada posição social.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara de tudo aquilo que
compete a seu papel social, passando então a estranhar o fato de que as pessoas não saibam
responder bem pela posição que ocupam, detestando assim toda e qualquer manifestação de
irresponsabilidade, bem como todo e qualquer cargo em que não possa exercer a autoridade que
lhe cabe. Já em um grau muito baixo, este sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa em
relação ao poder e, por isso, ora não sabe mandar, ora não sabe obedecer, desejando assim
escapar das enormes pressões sociais sem que isto venha a excluí-lo dos enormes benefícios
de se viver em sociedade, o que pode levá-lo a ocupar uma posição marginal e a se tornar um
grande inimigo de toda e qualquer regra e convenção social, bem como de tudo aquilo que foi
institucionalizado.
Mas, seja em que caso for, esse é o sujeito para quem a vida deve ser vista de uma posição
mais alta. É por isso que os jogos de poder, a ascensão e queda social, os papéis sociais, as
instituições, as leis, a história e a política lhe são tão significativos: eles constituem os
elementos com que compreende o próprio mundo. Afinal, se se há algo no mundo capaz de
mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é o poder.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa X:

"Por vezes é penoso cumprir o dever,
mas nunca é tão penoso como não
cumpri-lo." ALEXANDRE DUMAS,
Lua e Marte na Casa X

““A maioria dos que não querem ser
oprimidos quer ser opressora.”
NAPOLEÃO BONAPARTE, Sol na Casa X
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CASA XI
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA POSTERIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa XI ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
posteridade e vê sentido no mundo em função de todo um futuro que se abre e se descortina,
nutrindo assim um interesse profundo em relação ao porvir e ao amanhã, tentando, sobretudo
entender se as perspectivas que se abrem são otimistas ou pessimistas.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara de tudo aquilo que deve
fazer para atingir a meta que pretende, demonstrando assim uma grande capacidade de
antecipação e liderança, mas estranhando a dificuldade que as pessoas encontram para elaborar
projetos, isto é, para projetar e calcular seus próprios passos em direção a um futuro melhor,
jamais entendendo então como alguém consegue viver sem ter nenhum sonho, objetivo ou
propósito. Já em um grau muito baixo, este sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa a
respeito dos próprios projetos de vida, ora achando os meios por demais reprováveis e ilícitos,
ora achando os fins por demais utópicos e inalcançáveis, criando assim todas as espécies de
fantasmas que o levam a agir contra o próprio projeto, tornando-se assim um sabotador
inconsciente de tudo o que pretende realizar e uma pessoa sem esperanças.
Mas, seja em que caso for, esse é o sujeito para quem a vida é horizonte. É por isso que as
boas e as más perspectivas, as catapultas e os barcos furados, os planos a longo prazo, o
progresso e o retrocesso, a fama e o anonimato lhe são tão significativos: eles constituem os
elementos com que compreende o próprio mundo. Afinal, se se há algo no mundo capaz de
mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é o futuro.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa XI:
:
“É preciso amar as pessoas como se
não houvesse amanhã/ Porque se
você parar para pensar, na verdade
não há”. RENATO RUSSO,
Saturno na Casa XI

“Vivemos todos sob o mesmo céu, mas nem
todos temos o mesmo horizonte”.
KONRAD ADENAUER,
Sol e Mercúrio na Casa XI
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CASA XII
VENDO A VIDA PELA PERSPECTIVA DA FINALIDADE

O indivíduo cujo mapa astrológico tem a Casa XII ocupada por qualquer um dos sete planetas
pessoais é um indivíduo muito específico: é aquele que enfoca a vida pela perspectiva da
finalidade e vê sentido no mundo em função de certas forças maiores que parecem determinar o
fim e o rumo de tudo, nutrindo assim um interesse profundo em relação ao modo como as coisas
caminham e se desenrolam, tentando entender assim qual é o seu provável desfecho ou por
quanto tempo elas ainda permanecerão em aberto.
Este sentido, em grau elevado, leva o sujeito a ter uma visão muito clara do rumo da maré, isto
é, da direção que as coisas estão tomando, de modo que procura deixar a situação em suspenso
e em aberto para poder ir se adaptando, desejando assim ter cartas na manga para poder
aumentar as suas margens de manobra, já que preserva ao máximo sua liberdade. Já em um
grau muito baixo, este sentido leva o sujeito a ter uma visão confusa em relação a certas forças
imensas que nos jogam para lá e para cá, frente às quais não conseguimos fazer nada e que
acabam por revelar nossa natureza diminuta, sem ainda esclarecerem uma pergunta
fundamental: estamos boiando a esmo ou tudo tem um sentido, um propósito, uma direção? Esta
pergunta, no entanto, pode levá-lo a interessar pelo tema do destino, tanto quanto por
dimensões infinitivas e imensuráveis, bem como por cálculos probabilísticos.
Mas, seja em que caso for, esse é o sujeito para quem a vida é bem maior do que se supõe. É
por isso que o além, o invisível, o infinito, o providencial, o extraordinário e o grandioso - seja na
forma de céu, de oceano, de floresta ou de deserto - lhe são tão significativos: eles constituem
os elementos com que compreende o próprio mundo. Afinal, se se há algo no mundo capaz de
mostrar e revelar todo o seu sentido, este algo é o grandioso que nos engloba.
Eis a visão de mundo de algumas personalidades com planetas na Casa XII:
:
"Se nos dispersássemos um pouco,
poderíamos navegar aprazível e
gradualmente para latitudes de
intimidade que jamais se alcançam nos
salões." VIRGINIA WOOLF,
Lua, Saturno e Júpiter na Casa XII

"Do rio que tudo arrasta, diz-se que é
violento. Mas ninguém chama violentas às
margens que o comprimem."
BERTOLD BRECHT, Saturno na Casa XII
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FASE HELIACAL

SÓ SE FALAVA
DISSO

sinais (pralém) de uma Vênus em Queda
Por Clara Eleonora Castro
só se falava disso, todo dia: a segunda quinzena de
julho trouxe incessantemente para a tela da TV
casos de mulheres em estado de agonia. até aí,
novidade alguma no país onde violência doméstica
e feminicídio não são exatamente exceções. era
deveras repetida a notícia da morte de uma mulher
pós procedimento cirúrgico estético desencadeadora de diversas denúncias da mesma
natureza. era insistentemente repetida a notícia da
morte de uma advogada, cujo corpo foi encontrado
após a queda do 4º andar de seu prédio.
fim de julho de 2018. assim na terra como no céu:
Vênus estava em Queda.
narrativas são emaranhados de fatos,
circunstâncias, dados, variáveis, cruzamentos e/ou
cortes de tempo/espaço. assim na terra como no
céu, ler, interpretar, compreender, prever, apreender
o destino em suas muitas linhas é lidar com a
singularidade de disposição e diálogo das diversas
possibilidades. dito de outro modo, planetas, casas,
aspectos, debilidades, regências, qualidades são
variáveis que se relacionam de formas muitas
dentro de um arbítrio e é preciso muito mais dessa
visão totalizante, do que de qualquer estereótipo
simplificador, para lidar com a mágica da arte
astrológica.
é preciso estar atento aos sinais, embora nada se
resuma a eles: nossa curiosidade de olhar para o
céu no fim de julho fora motivada pelo sinal
inequívoco: Vênus está em Queda.
significadora universal da beleza e do prazer, Vênus
é um planeta feminino e traz consigo também essa
questão de maneira ampla. uma Vênus debilitada
num mapa é sinal de alerta para as questões que
ela governa, sejam as já mencionadas, sejam as
que ela rege especificamente naquele desenho.

em queda, porque em Virgem, signo que faz
oposição com aquele que lhe oferece exaltação,
Peixes. Vênus tem casa em Touro e Libra, tendo
como agonia e exílio Escorpião e Áries.
no incessante alarde midiático de mulheres
mortas/feridas por procedimentos estéticos e
também da jovem advogada morta e seu corpo
caído/jogado do quarto andar, Vênus estava em
Queda.
a literalidade chega a assustar: queda, queda do
prédio e, não se assuste, pessoa, a Astrologia é
capaz de precisão dessa natureza - nós a
subestimamos demais… entretanto, por mais forte
que possa ser a força de um planeta em queda
mobilizando seus significados universais, é
possível (necessário, diria) mais testemunhos que
esse para ler, na qualidade do tempo, eventos
como esses.
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na perspectiva individual, temos como ponto de
partida um mapa natal (erguido no momento do
nascimento do nativo) - e, então, dali, a qualidade
do tempo e das promessas nele inscritas nas
revoluções solares e lunares, como caminhos
possíveis - junto a tantas técnicas de previsão.
para se pensar em termos coletivos, gênese da
prática astrológica, por sinal, também se parte da
análise de diversos mapas e da relação entre
eles. para a astrologia mundana é fundamental a
leitura e estudo do mapa do Ingresso do Sol em
Áries (ISA), bem como as Lunações - período de
tempo entre uma Lua Nova e outra. é possível,
desejável também, relacioná-los ao mapa da
respectiva comunidade de onde se parte o olhar.
ponto de vista é fundamental para a astrologia.
e aqui o ponto de vista é o Brasil. para esse
exercício, temos como Ascendente do Mapa do
Brasil o signo de Aquário{1} , com (acho sempre
maravilhoso!) a Lua em Gêmeos na casa V.
entender então a segunda quinzena de julho de
2018 no Brasil é olhar para o Ingresso do Sol em
Áries (20/03/2018) e da Lunação que engloba o
período, no caso a Lua Nova em Câncer
(13/07/2018)
sempre bom lembrar que a questão da astrologia
é fazer previsão. olhar adiante. compreender as
variáveis, entendendo a lógica de seu movimento
para prever efemérides.
o exercício dessa conversa, entretanto, parte da
efeméride para o céu. do futuro, no caso
presente, para o passado: como localizar nos
mapas os indícios dessa violência contra a
mulher, o feminino, a violência e o estético.

ISA 2018

temos então dois regentes do ascendente do
mapa: por domicílio, a Lua, exaltada em Touro, na
casa XI e, por exaltação, Júpiter em Escorpião, na
casa V.
aparentemente temos a benesse de um regente
exaltado. ele está, entretanto, disposto por uma
Vênus aflita: Lua está em terreno de Vênus. esta
que está, no Meio do Céu, exilada em Áries.
o outro regente está na casa que oferece júbilo à
Vênus, a casa V, significadora dos prazeres, da
beleza, da fertilidade, dos filhos, do sexo. porém,
Júpiter está em oposição à estrela fixa Algol,
cabeça da Medusa, mulher em constante agonia
que fora decapitada por Perseu. fazer aspecto a
uma estrela fixa é ativar as narrativas possíveis
de um mito.

comecemos então pelo ISA 2018:
o Ingresso do Sol em Áries tem como ascendente
o signo de Câncer (casa 6 do mapa do Brasil - o
que já nos leva a pensar que os assuntos dessa
casa ascendem: estarão em voga naquele mapa,
- de modo geral doenças, militares,
subordinados, etc).

Marte rege o Meio do Céu, em Áries. ali onde está
o Sol, seu regente por exaltação; Mercúrio,
regente das casa III e XII e Vênus exilada,
regente das casas IV, XII e IX, por exaltação. no
Meio do Céu também se destaca a proximidade
da estrela Alpheratz com Mercúrio e Vênus, sobre
a qual voltaremos a falar.

{1} o que não chega a ser um consenso, mas não entraremos aqui nessa questão
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planetas conjuntos costumam partilhar seus
significados. para a leitura que buscamos
das nossas efemérides de julho, nos chama
atenção Mercúrio - significador universal
das articulações, encontros, comunicações,
regendo a casa III, casa da comunicação,
jornalismo - conjunto à Vênus exilada: os
assuntos venusianos no Meio do Céu,
sendo vistos, falados, comentados,
narrados. as agonias da beleza, do feminino
como tema que circula, sobre o que se fala.
importante pensar que o grande
protagonista do Mapa do ISA é Marte. Marte
ocupa casa angular: está na casa VII
(parceiros, sócios, inimigos declarados,
aquilo que está de frente, em frente, a par,
em par) em oposição ao Ascendente, o
que, de saída, já sugere ferimento,
sofrimento, agonia.
o que Marte não aspecta, ele dispõe,
estando ligado, de uma forma ou de outra, a
todos os assuntos do ano. e mais um
testemunho fortalece o protagonismo e força
de ação desse planeta: Marte está Exaltado
em Capricórnio.
Marte rege o Meio do Céu, os assuntos do
alto, vistos por todos. Marte recebe Sol,
Vênus e Mercúrio por quadratura, aspecto
incômodo e de sua natureza. Marte como o
parceiro e/ou inimigo declarado.
Marte, recebendo uma Vênus agoniada por
quadratura entre casas angulares.
Marte, significador de cortes, procedimentos
cirúrgicos e, por isso, médicos.
Marte conjunto a Saturno domiciliado: não
bastasse um, mas dois maléficos ferindo
diretamente o Ascendente. Marte partilha
dos assuntos de Saturno, regente das casas
VII e VIII: Saturno duplamente significador
da Morte.
Marte em trígono com a Lua. Marte
recebendo Júpiter por sextil.
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Marte, que tem júbilo na casa VI - milícia,
doença, medicina. Casa VI no ISA é
Sagitário: Júpiter em Escorpião traz os
assuntos de casa VI para a casa V - doença e
beleza.
Marte leva os assuntos de casa V e casa X
para a casa VII: prazer e visibilidade na casa
do inimigo declarado, nas mãos violentas do
parceiro que anda lado a lado, do cônjuge.

casa VIII do ISA (e também no ascendente do
Mapa do Brasil). Marte na casa da Morte do
ISA.
no Meio do Céu temos Capricórnio, a casa VII
do parceiro (marido), do ISA. No centro das
atenções está a casa do inimigo oculto do
Mapa do Brasil: ou seja, o inimigo oculto se
revela no parceiro. ou melhor dizendo, o
companheiro se revela como inimigo
declarado.
o mapa da Lunação também traz suas
costuras impressionantes. trata-se da
Lunação de Câncer{2} , ou seja, Sol e Lua se
encontram no ascendente do ingresso do Sol
em Áries, que é a casa VI do Brasil.
o ascendente da Lunação em Áries, casa X do
ISA. ascende o Meio do Céu do ISA, logo,
Sol, Mercúrio-Vênus conjuntos a Alpheratz e
seus assuntos.
Marte em Aquário, nosso protagonista do ISA,
é aqui o regente do ascendente e está na

no centro das atenções está Saturno, a morte,
mas também, ao pensar no ISA, está Marte procedimentos cirúrgicos/médicos.
Mercúrio novamente rege a casa III
(comunicações/rua/conexão/informação), que
está na casa V (prazer/feminino/estética) da
Lunação, puxando a imprensa pros assuntos
de casa V. Mercúrio em Leão (na casa V da
Lunação, júbilo de Vênus e seus assuntos)
está em trígono partil (ou seja, em ângulo
exato e potente de 120º) com a Vênus em

{2} Não entraremos aqui em detalhes sobre isso, pois é assunto pra ser tratado de forma responsável, pralém do nosso achismo terrorista ou
redentor, mas é bom salientar: é uma Lunação de dois eclipses. 13 de julho, Lua Nova, eclipse parcial do Sol e dia 27 de julho, Lua Cheia,
eclipse Lunar.
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Áries do ISA (ou seja, das promessas, do ponto de
partida do ano sobre as questões do
feminino/estético do ano). um ângulo dessa
natureza tem o poder de ativar assuntos. dessa
forma o grau 17º de Mercúrio ativa os assuntos
venusianos, ativa as promessas da Vênus em
aflição do Ingresso do Sol.
nesse caso, ativar é contar. trazer à tona. fazer
virar assunto, já que Mercúrio rege essa função
tanto por natureza, como por ser responsável por
essas promessas no mapa do Ingresso do Sol.
Mercúrio rege também a casa VI (doenças/médicos)
da Lunação, ali, onde a Vênus em queda está - ou
seja, debilidades de Vênus se dão nesse cenário.
Vênus em Virgem disposta por Mercúrio em Leão.
Casa V e Casa VI.
Vênus que está em trígono quase partil com
Saturno (em ângulo potente de 120º) ligando Vênus
aos assuntos de estrutura, mas também de Morte,
de Saturno.
Vênus que faz antíscia com o Ascendente, ou seja,
se aspecta secretamente com ela - compartilha
seus assuntos com o ponto de partida da lunação,
com aquilo que ela tem, ascende e mostra. com a
fortuna da Lunação, com o que ela tem de
promessa, de potência.
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temos a reiteração em todo esse trajeto das
palavras chave daquele final de julho nas telas
da TV: a mídia (casa III/Mercúrio) noticiando a
morte (casa VIII/Saturno) de uma mulher
(Vênus) após um procedimento (Marte)
estético (Vênus) e a partir daí diversas
denúncias dessa natureza. Marte/Vênus/Casa
VI/Casa VIII: beleza, cirurgia, doença, morte.
a bancária Lilian Calixto, que sai de Cuiabá
para um procedimento com Dr. Bumbum,
morre de embolia pulmonar, horas depois de
ser socorrida em estado extremamente grave,
na madrugada do dia 15 de julho - logo no
início da Lunação. a partir daí a prisão do
médico e os mais diversos casos surgindo, se
multiplicando.
já na madrugada do dia 22 de julho, o corpo
da advogada Tatiane Spitzner é encontrado
após a queda de um apartamento do quarto
andar, onde morava com o marido. queda.
se lembram de Júpiter em Escorpião na casa
V no ISA em oposição à Algol? A perícia
posterior comprovaria que na verdade Tatiana
morreu por estrangulamento - (pescoço/Algol)
e então teve seu corpo atirado. O Marte que
recebe Júpiter é um Marte de casa VII - o
cônjuge. é o Marte que recebe, que fere por
quadratura, Vênus exilada, no alto e então, em
queda. que vira assunto. Vênus Violentada.
não obstante todas as costuras, ascendente e
Fortuna da Lunação estão a 14º de Áries,
conjuntos a Alpheratz, alfa de Andrômeda. a
beleza de Andrômeda era tanta, que o louvor
de sua mãe à sua aparência enfureceu os
deuses.

Acesse as notícias sobre o caso

Andrômeda é aquela que é entregue para o
sacrifício. aqui, temos a Lunação da beleza
como sacrifício; da injustiça e da morte por
meio da vontade do Belo. a inquestionável
beleza de Tatiana maltratada, violentada e
morta pelo marido. as cenas agoniantes em
preto e branco registradas pela câmera do
elevador como o grito ensurdecedor da
violência doméstica alarmante no país.
só se falava disso. em julho de 2018, após a
Lua Nova, não se falava de outra coisa na
TV…

Clara Eleonora Castro
- estudante de astrologia
luadiclara@yahoo.com.br
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Informações:
astrolabioastrologia3@gmail.cm

Meio
do Céu

Algumas regras
simples para
interpretar a
Firdaria
YUZURU IZAWA
Quem começou a aprender astrologia a partir da moderna
(como a maioria) está acostumado a ver apenas técnicas
dinâmicas, como trânsitos e direções, tendo dificuldades em
entender a beleza das técnicas, a primeira vista estáticas,
que dividem a vida em períodos fixos. Há várias dessas
técnicas, mas a minha preferida é a Firdaria, por sua robustez
e diversidade.
A firdaria é uma técnica árabe-persa que foi criada no período
de 700 a 1300, mais ou menos. Ela divide a vida do nativo em
períodos, cada um regido por um planeta (o proprietário) e
sub-regido por outro planeta (o administrador).
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A ideia principal é que o mapa é uma
coleção de promessas. No entanto,
nem todas as promessas, para
nossa sorte, estão ativadas ao
mesmo tempo. Algumas promessas,
como a de casamento, não fazem
sentido em certas época da vida,
como na infância. A mesma
promessa, se não estiver ativada em
um determinado período entre os 20
e os 30, traz grandes agonias para o
nativo, mesmo que ao olhar o mapa
vejamos boas promessas de
casamento. Ou seja, não basta que
o nativo tenha promessas boas no
mapa, ele tem que também passar
por períodos bons, que ativem essas
promessas, e esses períodos têm
que ser em certas idades
adequadas, que não sejam na
infância ou extrema velhice por
exemplo.

A partir das combinações dos planetas
podemos então prever várias tendências
principais para o período. Por exemplo, se o
Proprietário do período for o regente da casa
7, e o sub-regente for Vênus, é fácil ver a
promessa de relacionamento, sexo e
casamento aparecendo no horizonte.
A firdaria não é a única técnica a dividir a vida
em períodos fixos ou semifixos. Na astrologia
indiana se usa as dashas, que servem o
mesmo propósito - localizar quando as
configurações natais são ativadas. Também
na astrologia indiana há vários tipos de
dashas, eu comparo a firdaria com a Vimshotri
Dasha, que é considerada a mais comum e de
uso geral.

Princípios básicos
Ao contrário de outras divisões em períodos, a
firdaria é bem básica - ela sempre começa
com o sol (nascimentos diurnos) ou a Lua
(nascimentos durante a noite). Além disso,
todos os períodos tem duração fixa. Portanto
só há duas possibilidades para todas as
pessoas do mundo, a partir de seu
nascimento. Por exemplo, todas as pessoas
que nasceram durante o dia terão os primeiros
10 anos regidos pelo sol,e as que nasceram
de noite terão os primeiros 9 anos regidos
pela Lua.
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A primeira vista, um esquema tão rígido
não deveria funcionar, mas é
impressionante que ele é bem versátil,
com algumas limitações. Por exemplo, na
firdaria diurna, todas as pessoas dos 10
aos 18 terão Vênus como regente
principal (proprietária). Seria bem errado
dizer que todas essas pessoas estariam
passando por amor (mais do que o normal
na adolescência), interesse em artes,
casamento, etc. Por aqui inferimos uma
primeira regra - o período principal, por
ser tão longo e genérico, deve ser visto
por seus significados específicos ao mapa
natal (casas que rege, aspectos,
dispositores, etc) e não seus significados
gerais (Júpiter - dinheiro ou Vênus -amor).

Importante - lembre que estamos usando
um método tradicional que é feito para
ser analisado com técnicas e pensamento
tradicionais - uma tendência muito
grosseira e perniciosa é de querer pegar a
astrologia tradicional sem entendê-la
direito e fazer apenas mais uma gororoba.
Isso é tóxico, e tente evitar ao máximo.
Na astrologia tradicional só usamos os 7
planetas, as regências são tradicionais, os
aspectos são ptolomaicos. Nada de
quiron, asteróides, hipotéticos, buracos
negros, quasares, etc. Se sentir muita
necessidade de usar os três porquinhos,
Urano, Netuno e Plutão, use como se
fossem estrelas fixas, de maneira
nenhuma tendo regência sobre aquário,
peixes e escorpião.

Detalhes do
cálculo
Para não fazer o cálculo a mão, você pode
usar qualquer software com um módulo
tradicional, como o Janus, Solarfire,
Morinus (gratuito).
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Também há calculadoras online como
firdaria.com. Em qualquer uma delas
coloque a opção “Al biruni/Abu Mashar” ou
alternativamente “nodos ao final”. Se a
opção marcada for “Bonatti”, essa sequência
está ERRADA. Cuidado que ela calcula
errado apenas para a série noturna, a partir
da firdaria de Marte.
Por que essa diferença? Há um erro na
tradução de Bonatti da sequência clássica, e
esse erro foi popularizado pelos seguidores
de Robert Zoller, que seguia essa tradução.
Mas a comparação com outros textos não
deixa dúvida de qual a sequência original
era, e também que Bonatti não estava
sequer propondo uma inovação, apenas
tinha uma cópia mal traduzida.
Por exemplo, vamos usar a sequência
noturna: O primeiro período, para todas as
pessoas que nascem durante a noite é da
Lua. Depois seguimos na ordem caldeica,
bem conhecida - Lua, depois Saturno,
Júpiter, Marte, Sol, Vênus e Mercúrio. A
duração dos períodos está na tabela abaixo:
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Os períodos do Sol e da Lua vêm
dos chamados “grandes períodos”
de 120 e 108 anos,
respectivamente, divididos por 12
signos. Somando esses dois
valores, 10 + 9, temos o famoso
ciclo dos eclipses, de 19 anos.
A partir do número 19, note que o
período dos maléficos é
encontrado pela simples
subtração do período dos
benéficos: o período de Marte é
igual a 19 - 12 =7; o período de
Saturno é igual a 19-8 = 11. A
origem do período de Mercúrio de
13 anos é desconhecida.

O leitor que tem maiores
conhecimentos de ciclos astrológicos
rapidamente observa que o ciclo de
Júpiter de 12 anos é o tempo que ele
leva para completar uma volta no
zodíaco (o tempo exato é de 11 anos
e alguns meses). Oito anos é o
tempo também muito conhecido de
Vênus para completar seu ciclo - a
cada 8 anos em seu aniversário,
Vênus volta exatamente à mesma
posição que a do dia do nascimento.
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Cada um dos grandes períodos tem
exatamente 7 sub-períodos, de tamanho
igual, ou seja, divididos por 7. O mais fácil
dos períodos é o de Marte, pois tem
exatamente 7 anos. Ou seja, cada subperíodo terá um ano. Para dar outro
exemplo, o período de Saturno de 11 anos,
dividido por 7 dá 11 anos/ 7 = 132 meses/7
= 18 meses e 10 dias para cada
subperíodo, por volta de um ano e meio.
Os sub-períodos seguem a mesma
sequência caldeica, mas contando sempre a
partir do senhor do período como primeiro
sub-período. Então para o período de
Marte, temos como primeiro sub-regente o
próprio Marte, ou seja Marte-Marte, depois
na ordem, Marte-Sol, Marte-Vênus, MarteMercúrio, Marte-Lua, Marte-Saturno e
Marte-Júpiter. Não há uma sequência de
terceiro nível.
Não tente procurar uma mudança ao nível
dos dias - astrologia não é contabilidade e
raramente responde a mudanças arbitrárias.
Dizer que uma firdaria vai até novembro de
tal ano é mais do que suficiente.
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Planeta mais
maléfico do
mapa
A lógica entre os períodos e sub-períodos é
mais bem analisada vendo nomes mais
clássicos e mais descritivos - o senhor do
período é o Proprietário - ele dá estratégias,
áreas de foco, metas, orçamentos. Já o
senhor do sub-período é o administrador,
que vai gerenciar a partir do que lhe foi
dado pelo Proprietário, controlando as
táticas geradas a partir das estratégias,
gerenciando o “dia-a-dia” das áreas
escolhidas. Claro que gostaríamos de ter
“bons” Proprietários e Administradores, mas
a visão é um pouco mais sutil do que isso.

Mas nosso primeiro ponto de entrada vai ser apenas os
administradores. Isso pode parecer anti-intuitivo, mas é
lógico - quanto mais “perto” e “imediato”, mais sentimos
a presença do efeito: apesar do Proprietário dar grandes
diretrizes, metas e acontecimentos, nosso dia a dia é
sentido mais fortemente do que no grande plano.
Assim um Administrador (sub-regente) aflito será sentido
como um período difícil, complicado e cheio de
obstáculos. Há vários fatores que podem afligir um
planeta, aqui uma lista dos principais:
- quando o planeta está quase saindo do signo no grau
29 (principalmente se perde dignidade),
- quando está combusto (perto do Sol) ou formando
quadraturas e oposições com os maléficos (planetas em
exílio e queda são maléficos - Marte, Saturno e o Sol por
oposição tendem a ser maléficos naturais),
- quando está conjunto com o nodo sul (lembre que os
nodos não formam aspectos - o nodo norte pode
perturbar, mas o sul é mais destruidor),
- quando o planeta está retrógrado,
- quando está nas casas 6, 8 e 12,
- quando rege a casa 6, 8 e 12 (e não está na própria
casa),
- quando está em seu signo de queda (em menor grau, o
signo de exílio).
A lista acima está grosseiramente em ordem de
importância. O leitor atento deve estar pensando que
isso se aplica a todos os planetas, e é verdade. Por isso
procuramos por um ou dois planetas apenas com uma
maioria de testemunhos, que vamos chamar de “planeta
mais maléfico do mapa”.
Lembre, apenas um ou dois - é fácil ir procurando coisas
até ter 7 planetas aflitos no mapa.

Por favor, não estamos na escola, não
faça pontos. Um médico não soma
sintomas, um juiz não cria tabelas de
pontos a favor e contra.
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No mapa abaixo de Obama, vamos analisar
todos os candidatos, um a um, e tentar
achar a essencia do procedimento - Saturno - rege a 12 e está na 12, mas está
em seu próprio signo. Retrógrado.
- Júpiter - não tem maiores dignidades, está
na 12, retrógrado.
- Marte - está na 8, sem dignidades.
- Sol - está no próprio signo, caindo entre a
7 e a 6.
- Vênus - está na casa 5, uma casa positiva.
- Mercúrio - está na casa 6, maléfica, rege a
8, maléfica, oposto a Júpiter.
- Lua - está na casa 4, quinto signo, rege a
6.
Note que se analisarmos os planetas um a
um, sem julgamento, apenas marcando
pontos negativos, 6 planetas de 7 seriam
marcados como aflitos! Espero que isso
mostre como é importante o julgamento, e
não formar listas de prós e contras. Abaixo
minhas escolhas pessoais:
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Saturno - é um planeta naturalmente
maléffico, regendo a 12, na 12, retrógrado.
Saturno também está contrasticia com a
Lua.
Mercúrio - está na casa 6 e rege a 8, além
disso, está oposto a Júpiter. Eu não
considero Mercúrio como próximo o
suficiente para estar combusto, pelo fato de
que ele está sempre perto do Sol.
Nos períodos de Obama de 2018 a 2031,
podemos agora procurar e ver que esses
dois planetas aflitos regerão os subperíodos de Mercúrio - agosto 2018 a junho
2020, e Saturno - abril 2022 a março 2024.
Esses dois períodos acendem um alerta
vermelho.
Importante - nós NÃO podemos supor uma
ligação um pra um de coisas ruins. Nem
tudo de ruim vai acontecer nesses períodos,
nem tudo que acontece nesses períodos
será ruim. A análise não tem minimamente
esse poder. São apenas avisos de períodos
que todos temos que enfrentar.

Para clientes - é importante ser sempre honesto e claro
com clientes, sem querer dramatizar ou criar pânico
sobre períodos difíceis. Se a pessoa está “preocupada”
ou ansiosa sobre o futuro, esse não é o quadro mental
adequado para enfrentar as dificuldades.

Vendo as
regências essenciais e
acidentais: analisando
os sub-períodos
Há 2 tipos de “regência”
- Essencial - as coisas que um planeta tem
“afinidade natural”. Por exemplo, Marte tem
regência natural ou essencial sobre armas,
tesouras, facas, e todos os instrumentos de
guerra, corte, da arma atômica ao bisturi. Rege o
ferro, o sangue, a guerra, a luta, o fogo, o
conflito. Rege animais ferozes, profissões como
bombeiro, policial, engenheiro, a cor vermelha, o
baço, etc.
- Acidental*, contextual ou específica - são os
significados específicos a cada mapa, referente a
casa que o planeta rege, em que casa está, que
aspectos sofre. Por exemplo Marte no mapa de A
pode ser regente da casa 2 do dinheiro; no mapa
de B, pode ser regente da casa 10 da carreira.
*Acidental aqui é no sentido de não-essencia, não tendo
nada a ver com acidentes, desastres, descuidos, etc.

Os períodos principais, que duram muitos anos,
não respondem bem à regência essencial.
Lembre do discutido, todas as pessoas do mundo
têm apenas duas sequências, e teriam as
mesmas épocas de desenvolvimento. No entanto
a maioria das pessoas responde bem aos
significados essenciais, como Vênus =
relacionamento, Marte=lutas, competição; Sol =
carreira.
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Podemos usar facilmente as regências essenciais e acidentais, desde que não tenhamos a
pretensão de querer prever tudo com certidão.
Regências acidentais frequentemente aparecem como área de foco (positivo ou negativo) - por
exemplo, se o planeta Marte rege a casa 2, temos o tema de dinheiro, profissão, investimentos,
compra e venda, dívidas, se tornando importantes durante o período. Isso não é necessariamente
bom ou mau, apenas uma área de foco - seu resultado depende muito do regente principal da
firdaria (Proprietário), mas sem entrar nesse mérito, podemos dizer com boa certeza que esse
tema vai ser prioritário durante o período.
Regências essenciais podem ser usadas de forma normal e mais ampla, simbólica - um período
de Vênus não fala só sobre relacionamentos amorosos - fala sobre estar mais aberto para arte,
para prazeres, para diversão, para espiritualidade, conhecer novas pessoas, tentar conciliar
ideias e espiritualidades, menos obstáculos (em geral), buscar harmonia, equilíbrio, hedonismo,
degustação, experiências materiais.
Vamos pegar o período atual (final de 2018) para Obama, Mercúrio-Mercúrio. Ignorando por
enquanto o Proprietário, nós temos que o administrador (subregente) é Mercúrio.
Pela regência natural ou essencial poderíamos dizer a nosso cliente (Obama) que o período terá
muito estudo, ensino, idas e vindas, viagens, compra e venda. Como não estamos analisando a
vida das pessoas às cegas, poderíamos dizer que seria um bom momento para investir na escrita
de um livro, criar uma fundação, museu ou bolsa de estudos em seu nome, fazer uma biografia,
voltar a dar aulas, etc.
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Pelas regências acidentais*, podemos ver e
dizer as áreas de foco do período. Mercúrio
rege a 8, que fala sobre altos e baixos, medos
e ansiedades, cirurgias. Como rege o quinto
signo a partir do ascendente, coisas como
filhos, estudo, diversão, diplomacia, obras.
Como está na casa 6, é um período que afeta
a saúde (novamente, a maneira mais
adequada de dizer isso varia, mas a
mensagem de cuidado deve sempre se
manter). Mercúrio está em oposição a Júpiter,
portanto não seria um bom momento para ter
filhos (Júpiter), e pode haver problemas com
investimentos. Como Mercúrio é um maléfico
para a saúde, e oposto a Júpiter, o problema
de saúde pode estar ligado a temas
jupiterianos (doenças de sangue e de fígado).

* Note que é exatamente pela soma
desses problemas que escolhemos
anteriormente Mercúrio como um dos
planetas aflitos com os quais se deve
tomar cuidado.

Novamente, nada disso é palavra final, pois
além de usar os regentes principais,
precisamos comparar com outras técnicas e
análises. Mas, se usarmos apenas esses dois
princípios, você já pode “dar uma olhada
rápida” na carta de qualquer curioso que
queira que você “fale um pouco sobre seu
mapa”. Não temos a pretensão de acertar
100%, mas teste sobre o período passado de
conhecidos e verá que quase sempre o “tom”
do período estará correto.
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Quando e
como usar?

Uma discussão fútil e vazia que é muito comum
na astrologia americana é sobre a diferença
entre “forecast” e “prediction”. Se não entende a
diferença, não se preocupe: não há. As duas
palavras, além de sinônimos, têm basicamente
a mesma etimologia vindo de raízes diferentes.
É um fenômeno da língua elevado falsamente à
categoria de “conceito”.
A ideia básica é que astrólogos muitas vezes
não aceitam as responsabilidades e o peso da
“previsão” querendo escapar e usar artifícios
para dizer que não estão prevendo. Muitos têm
medo de prever e errar - medo que é de todos e
que deve ser superado, do mesmo jeito que um
médico deve aceitar a morte de pacientes por
sua culpa. Já outros têm, por diversas
ideologias, ideias de que a previsão está
“abaixo deles” e que não se prestam a um
“assunto menor” e dizem que seu trabalho é
“cura”, “superação espiritual” ou algo
equivalente.

Mas há uma discussão, que eu gostaria de
diferenciar da acima, que acho muito pertinente
- previsões absolutas versus previsões
contextualizadas. Brevemente - se eu quisesse
prever a morte de Obama, seria uma previsão
“absoluta”. Dentro das restrições da vida
humana, ele teoricamente pode morrer em
qualquer momento daqui até seus cento e
tantos anos de idade. Se ele morrer em 2019,
não pode morrer novamente em 2020, etc.
Essas previsões tendem a ser muito difíceis,
exigir uma série de fatores, e em geral serão
apenas probabilidades.
Já uma previsão “contextual”, se baseia na ideia
de que há algo acontecendo na realidade da
situação, e a partir dessa informação podemos
tirar uma previsão relativa aos fatores que
conhecemos.

Exemplo, se Obama decidir se candidatar novamente contra Trump, ele somente pode fazer isso
no ano de 2020. Não importa que o astrólogo diga “você será presidente em 2019”: o sistema
americano só permite eleições em certos anos.

Essa combinação de Astrologia + Realidade da
situação é que caracteriza uma previsão
“contextual”. No caso da morte, ela pode se dar
a qualquer momento; se os seres humanos
pudessem morrer apenas em anos múltiplo de
4, teríamos uma previsão contextual.
Para quem está vendo o conceito pela primeira
vez a diferença pode parecer o auge da
sutileza, mas não é. Como já disse um
astrólogo jyotish “90% do meu trabalho é
confirmar ou não as intuições que meus
clientes trazem sobre o futuro de suas vidas.
Sinto que é o momento de ter filhos, será que
devo? Minha irmã quer que eu me mude de
país com ela, faz tempo que eu sonho com
isso, mas acho que não é o momento, são
exemplos de coisas que os clientes trazem de
quando estão sentindo que sua vida tende para
um ou outro caminho”.
Vamos então voltar ao exemplo de Obama
vindo ao nosso consultório, entrando na firdaria
de mercúrio-mercúrio. Suponha que eles ainda
tivessem idade para ter filhos, ou que
quisessem adotar. O que Mercúrio diz?
Lembre que em nossa análise anterior
poderíamos dizer que gravidez ou filhos ou
crianças poderia ser “um dos temas” ativados
durante o período, quando falávamos “em
geral” ou seja, de forma sem contexto. No
momento em que Obama entra no consultório
falando sobre seu desejo de ter filhos,
podemos tratar como uma previsão
“contextual”, ou seja, comparada com a
realidade da situação de querer e tentar ter
filhos.
Agora não nos importa se Mercúrio está na 5
ou rege a 8… nossa preocupação é dele como
regente do quinto signo (gêmeos - em
astrologia tradicional usamos uma mistura de
signos inteiros e sistemas de casas por
divisão).

Isso é um bom indicador de que sim, haverá
filhos. Como Mercúrio está fraco na casa 6, e
está oposto a Júpiter (que rege filhos), diremos
que haverá sim problemas na concepção, e se
essa fosse a dúvida, poderíamos até sugerir a
adoção.
Outra maneira de pensar a “previsão
contextualizada” é de repensar a firdaria como
uma “eletiva de longo prazo”. Ao invés de nos
preocuparmos com coisas típicas de eletiva (lua
fora de curso, Mercúrio retrógrado), nosso
interesse é procurar por firdarias que são
coerentes com o tema que nós queremos. Por
exemplo, Obama, nosso cliente, deseja voltar a
tentar ser presidente, seja em 2020 ou 2024 ou
até 2028, qual seria sua melhor escolha?
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Pegando novamente o mapa de Obama, vemos
que o regente da casa 10 é Marte. Sol está em
seu próprio signo e é um regente natural de
carreira e sucesso. Saturno não é lá grande coisa
mas faz trígono com o senhor da casa 10. Marte
é também o dispositor da parte da fortuna, e o
Sol dispõe por exaltação.
Agora vamos olhar de novo a tabela com as
firdarias de Obama, contextualizando pelos
períodos eleitorais americanos.
Durante a eleição de 2020, o período é MercúrioLua: olhando o mapa vemos que a Lua não rege
nenhuma casa importante sobre carreira. A Lua é
um dos luminares, então representa
popularidade, e também pode representar o
povo. Como a Lua faz trígono com Júpiter,
regente da 11, casa da política,

é um indicador bom ou médio.
Durante a eleição de 2024, o período é de
Mercúrio-Júpiter. Júpiter, como mencionamos
acima, é regente da 11 da política, mas é muito
preocupante que os dois planetas estão em
casas ruins (Júpiter na 12 e Mercúrio na 6, e os
dois em oposição).
Durante a eleição de 2028, o período é de
Mercúrio -Sol. Como vimos anteriormente, o Sol
é regente natural de sucesso, Marte seria melhor,
mas simplesmente não há eleições nesse
período.
Comparando os três períodos, o conselho mais
honesto que daria para senhor Obama seria
tentar lutar contra Trump em 2020, ou somente
em 2028 quando entrasse na firdaria do Sol.
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O que mais
considerar
O que resumi acima é parte do que ensino em
cursos, portanto só peguei a parte mais clara e
fácil de aprender. Omiti então todas as possíveis
interações do Senhor da firdaria (proprietário) com
o subregente (administrador) que dão cor para os
sub-períodos e explica porque um sub-período de
Marte pode ser bom, e o próximo sub-período ser
mau. Se houver interesse, podemos discutir isso
no futuro em outro artigo.
Alguns fatores que consideramos são:
● Os aspectos que os planetas fazem no mapa
natal
● As disposições e generosidade entre planetas
em signos amigos e inimigos.
● A combinação das regências essenciais e
acidentais dos dois planetas
● A essência do planeta Proprietário sendo
“filtrada” pelo Administrador
● Como a promessa da firdaria é modificada pelos
retornos solares.

Yuzuru Izawa é formado
em Química, com
mestrado em
Administração e outro em
Docência. Astrólogo
tradicional há um número
indecente de anos, usa as
diversas vertentes,
como astrologia horária, eletiva, mundana, mágica,
etc. Perguntas e questões podem ser enviadas pelo
email yuzuruizawa@gmail.com e pelo site
astrologiatradicional.com.br

ASTROLOGIA NA PRÁTICA

FRIDA KAHLO
Estudo de caso sob a
ótica helenística
Por Paula Belluomini

Uma das críticas comuns que se ouve em relação a
Astrologia Tradicional é a falta de uma análise
psicológica em sua leitura astrológica, que
supostamente se atém a uma visão fatídica e
desprovida das facetas mais sutis da psique
humana. Neste artigo apresento uma leitura tanto
tradicional quanto psicológica para atenuar esta
crença que pode ser desmitificada, pois não
encontra ecos quando o exame é aprofundado.
Decerto que a Astrologia Tradicional se fundamenta
em tendências de caráter fatídico, o que é ótimo
para a previsão de acontecimentos, mas fenômenos
mentais ou emocionais também são revelados e
delineados, muito para nossa vantagem.
A natividade escolhida é de Frida Kahlo, uma
mulher a frente de seu tempo, controversa, atuante,
sofrida e com hora de nascimento evidentemente
acurada, o que torna o trabalho mais seguro.
Nascida a 6 de Julho de 1907 - as 8h30 LMT,
Coyoacán, Mexico encontramos uma natividade
com aspectos positivos e negativos, aspectos
desafiadores que quase lhe retiraram a vida
compensados por muitos planetas protegidos em
exaltação que provavelmente atuaram como
salvadores e lhe asseguraram a sobrevivência e
sucesso. Ao construir a natividade de Frida Kahlo
encontramos um mapa diurno com Sol na casa XII
em signo Cardinal Aquático conjunto a Júpiter em
exaltação, Lua igualmente em exaltação em Touro e
o Marcador da Hora a 23º31’ de Leão.

Com muitos planetas em Câncer na casa XII,
Frida pode ser delineada como uma mulher
reclusa, dedicada ao lar, amante das atividades
culinárias, maternal, acolhedora e
emocionalmente disposta a ajudar aqueles com
necessidades. Seu acurado senso familiar a
levaria a procurar identidade nas raízes de suas
origens.
O caráter escuso de Frida pode ser atribuído à
conjunção do Sol e Júpiter na casa XII, mais
predominantemente marcado pelo Sol, já que este
é o regente do Marcador da Hora. Regente da
casa I simboliza a identidade, vida, corpo, mente e
aparência, na casa XII, encontramos uma mulher
que ficou longos e recorrentes períodos isolada
em hospitais. Primeiro na infância devido a
poliomelite que contraiu aos 6 anos de idade,
depois com o grave acidente de ônibus que
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perfurou a região pélvica aos 18 anos de idade, e
mais tarde com complicações decorrentes do
acidente, repetidos abortos e outros problemas
que ocasionaram internações hospitalares.
Tradicionalmente o Sol é também o significador
do pai, “para o Sol presente nesta casa declara o
nativo ter nascido de um pai que é escravo ou um
forasteiro ou nascido no baixo-clero, ou ele é
expelido dos cuidados de seu pai ou o pai é
lesado” (1). Originário da Alemanha, Guilhermo
Kahlo, pai de Frida, era imigrante que teve seus
estudos interrompidos, tornou-se fotógrafo com
problemas financeiros devido a perseguições
governamentais e era debilitado por motivos de
saúde. Delineação adequada ao seu caso. Porém
seu pai foi decisivo em sua educação. Como
Frida sofreu poliomelite na infância, atrasou seus
estudos e passou mais tempo em casa. Tornou-

se a favorita de Guilhermo que a ensinou arte,
filosofia, fotografia, bem como a encorajou a
superar sua doença, sendo ele também limitado
devido a epilepsia.
Além disto a décima-segunda casa traz ênfase e
foco nos inimigos, marginalizados e aqueles em
classe social inferior. Frida desde jovem
envolveu-se em ativismo político, sendo militante
do PCM – Partido Comunista do México – com a
preocupação de trazer mais justiça e condições
sociais igualitárias, especialmente em seu país de
origem. Assim as atribuições de Câncer, raízes
familiares e nacionalistas, se combinam com as
preocupações dos menos privilegiados, casa XII.
Em suas viagens e reflexões observava as
diferenças de classes como injustiças a serem
retificadas também em países estrangeiros.

(1) Rhetorius, o Egípcio, Astrological Compendium, ch.57 trans. James Holden com livre tradução para o Português
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"A última ceia", 1945

E defendeu sua cultura com muito orgulho
envolvendo-se no movimento de
indigenismo no qual a identidade e herança
cultural nativa do México era valorizada
para livrar-se da posição de inferioridade
que eram colocados os países colonizados.
Daí vemos uma faceta de interessantes
ramificações psicológicas, com o regente do
Marcador da Hora em Câncer na casa XII,
tradicionalmente associada aos menos
favorecidos socialmente.
Segundo Rethorius (2) “os benéficos
causam lesão (injury) na casa XII e não
conferem suas graças”. Ao analisar Júpiter,
o benéfico a favor do séquito e portanto o
mais apto a proteger e honrar a nativa,
ocupa lugar auspicioso por dignidade
essencial em exaltação em Câncer ademais
em seus próprios termos, o que confere
proteção. O maior benéfico em geral
confere riquezas e reconhecimento, coisas
que Frida experimentou em vida, mas
benéficos na décima segunda são
impedidos de oferecer seu amparo.

Na Casa do Mau Daemon distribui sofrimento,
especialmente relacionado às casas regidas
por este planeta que são a V casa dos filhos,
dos casos amorosos, prazeres e diversão; e a
casa VIII das perdas, morte e deterioração.
Segundo Brennan (3) os assuntos de casas
regidas pelo mesmo planeta acabam por se
concatenar e decerto suas investidas nesta
área de filhos resultou em perdas com
repetidos abortos espontâneos, fonte de
muito pesar. Apesar de estar exaltado, sua
posição relativa ao Marcador da Hora não é
de toda favorável uma vez que não o
testemunha. Além disso está se pondo sob os
raios do Sol ao aproximar-se da conjunção
com menos de 7º de orbe. Planetas em
exaltação se livram da condição de
combustão e quando em seus próprios
termos tem ainda melhores condições de
funcionamento, o que favorece as condições
do benéfico a favor do séquito. Outra
vantagem é Júpiter receber a Lua angular
também exaltada em sextil por signo, uma
configuração de proteção e atividade
privilegiada.

(2) Rhetorius, o Egípcio, Astrological Compendium, ch.57 trans. James Holden com livre tradução para o Português
(3) Brennan, Chris, Hellenistic Astrology, ch.14
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Ou seja, houve louvor. Frida teve casos
amorosos (Júpiter é regente da casa V)
secretos (na casa XII) com pessoas de
altíssimo nível social (Júpiter em exaltação),
mas pouco acrescentou a sua felicidade pois
não dava valor a este tipo de riqueza,
anulação, tema de casa XII.

"Sem esperança", 1945

Outro fator que diminui a capacidade de
Júpiter garantir felicidade está no fato de
estar oposto ao maléfico contrário ao séquito,
Marte na casa VI. Lembrando que aqui uso o
sistema de casas de signos inteiros e
aspectos por signos. De acordo com Firmicus
“Marte na casa VI indica muitos males. Ele
será prejudicial para as crianças e causará
doenças e muitos reveses na vida, de acordo
com a natureza do signo. Em signos tortos,
ele produz morte prematura e às vezes faz
aleijados ou corcundas. Nesta casa todos os
tipos de aflições são indicadas (...)” (4).

Frida sofreu certamente muitos males,
permanecendo inclusive lesada em uma
perna mais curta que a outra, consequência
da poliomielite que contraiu quando criança.
Delineação já bastante descritiva.
O planeta significador de sua carreira,
Vênus regente do MC está em Gêmeos,
signo de ar e duplo, em sua fase diurna,
reflete uma natureza dúbia, destemida e
masculinizada. Frida tinha natureza rebelde,
em sua adolescência gostava de vestir-se de
homem e tinha apreço por homens e
mulheres. Vênus é a benéfica contrária ao
séquito e provém vantagens se bem
dignificada. Apesar de estar essencialmente
peregrina, nos termos de Saturno,
testemunha o seu dispositor Mercúrio por
signo em Leão, e por termo, Saturno em
Peixes, o que atenua sua falta de dignidade.
Vênus é naturalmente a regente de
relacionamentos, e favoravelmente situada
na casa XI, a regente da X acaba por
mesclar os temas de carreira,
relacionamento e grupos, garantindo um
círculo de amigos proeminentes, elevado
status na sociedade, como quando era
ilustre convidada de nobres encontros
sociais por seu casamento com o prestigioso
artista Diego Rivera. Sua boa dignidade
acidental, somada às recepções listadas
acima lhe garantiram influência que também
chegava ao âmbito político. O casal fez
petição e lhe foi cedido o exílio de Leon
Trotsky e sua mulher Natalya Sedova para o
México, onde ficaram hospedados na Casa
Azul, casa onde Frida nasceu e viveu a
maior parte de sua vida. Mais tarde Kahlo e
Trotsky tiveram um caso amoroso, o que
mais uma vez comprova a leitura de casos
amorosos secretos do regente da casa V na
casa XII.
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O regente da casa VII,
Saturno, é o maléfico a
favor do séquito, portanto
não danifica tanto quanto
Marte, o maléfico contrário
ao séquito. Está em Peixes
na oitava casa por signos
inteiros, é estrela matutina –
o que é positivo – e está
num trígono aplicativo a
Júpiter, seu planeta regente,
sendo este motivo para
suspeitar que haveria
casamento. Outro fator a
ser relevado é o regente da
casa VII ter configuração
com Vênus. Ela foi casada
com uma figura
proeminente, que era 20
anos mais velho que ela e
obteve sucesso nessa
relação.

Frida Kahlo e Diego Rivera

Frida Kahlo e León Trotsky

Mas, observando as efemérides, Saturno está estacionado, retrógrado no momento de seu
nascimento, o que coloca Frida em uma situação que deve esperar eventos recheados de
reversões nesta área, a qual certamente teve muitas. Está em signo duplo e literalmente casa-se
com Diego duas vezes.
Vênus, que naturalmente rege relacionamentos, é dominada por uma quadratura superior, ou
sinistra, de Saturno regente da casa VII em Peixes. A quadratura é aplicativa com menos de 3
graus de orbe, e assim se enquadra na categoria de extremamente aflita, pois vai de encontro a
um maléfico que vence nesta situação. Diego Rivera foi um marido apaixonado, presente
e influenciador, porém as traições foram muitas. A que mais revoltou Frida e levou o casal a
separação foi o caso amoroso que envolvia Cristina, irmã de Frida. Cristina era não só sua irmã,
mas também amiga e confidente – regente da casa III na casa XI – e quando descobriu a respeito
da traição estava numa época em que atravessava um período difícil em relação a sua saúde.
Frida abandonou o lar, cortou o cabelo curto e parou de vestir-se com as roupas coloridas e
notoriamente típicas que Diego tanto gostava.
(4)Maternus, Firmicus, Matheseos, Livro III, trans. by Bram com tradução livre para o Português
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É interessante notar que a quadratura se dá
entre Saturno, que é regente da casa VII na
casa VIII (casa das traições), e Vênus, regente
da casa III (de irmãs) na casa XI (amigos);
significados que literalmente se transformam
em fatos reais: o marido tendo um caso com a
irmã confidente. Outra configuração
interessante a ser notada é a recepção que
Vênus forma com seu dispositor Mercúrio na
casa I em Leão, refletindo os resultados da
traição na sua aparência e identidade.

“Sol e Lua” , 1942

Mesmo depois da dolorosa revelação do caso
entre Diego e Cristina, e da longa relação que
Kahlo teve com o artista Nickolas Murray e
outros homens, ela e Rivera reconciliaram e
re-casaram em uma simples cerimônia civil. O
regente da sétima em Peixes, signo duplo, em
trígono com seu dispositor Júpiter, que está
em exaltação, sim garantiu um casamento com
um artista bem sucedido, mas muitos casos
com pessoas de alto escalão social ou político
(Júpiter), e estando em quadratura superior a
Vênus, também relacionamentos tumultuados,
marido infiel e amor recheado de desgosto.

Outro aspecto interessante deste mapa é o
Mercúrio em Leão na casa I, o Leme ou a
Casa da Vida, que de acordo com Rhetorius,
“faz do nativo inteligente, prudente e
engenhoso” (5). Um planeta neutro muito bem
posicionado em seu Júbilo, porém estrela
Vespertina quase por atingir sua elongação
máxima, pronto para iniciar seu período de
retrogradação, ou seja, estacionário e, sem
dignidade essencial, está peregrino.
Movendo-se menos que 40' minutos-de-arco
por dia denota reversões na vida,
notoriamente vemos muitas.
Em Leão, signo masculino, o domicílio do Sol,
fogoso, colérico, sujeito a raiva, libidinoso(6),
que quer ser ouvido, notado e respeitado.
Frida foi colocada em posição de altíssimo
destaque e visibilidade, e se revelou uma
sagaz intelectual, capaz de circular sem
dificuldades entre artistas e políticos, exibindo
perfeito domínio da língua inglesa,
inteligência hábil para diferentes interesses e
destreza para expressão artística ímpar.
Regente de suas casas II e XI, teve
merecimento reconhecido. Em vida, Kahlo,
desde sua estada em São Francisco, se
referia a si mesma apenas como esposa de
Rivera. Depois já admitia e se colocava como
a melhor artista dos dois e independente dele.
De volta a La Casa Azul e separada de Diego
batalhou por sua independência financeira.
Mas Mercúrio (regente da II) está em aversão
ao seu dispositor, o Sol na casa XII, aonde
não encontra a ressonância para estes
impulsos independentes dos nativos nascidos
sob este signo ascendente. Sua natureza
rebelde e tempestuosa a fez perder muitos
trabalhos bem remunerados. Mais uma vez a
anulação desta casa se fazendo notar. Porém,
numa posição de júbilo, ela obteve autonomia
financeira.

(5) Rhetorius, o Egípcio, Astrological Compendium, ch.56 trans. James Holden com tradução livre para o Português
(6) Abu Ma'shar, Introductions, trans. by Ben Dykes com tradução livre para o Português
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Um espelho foi colocado acima para que
ela pudesse se ver e pintar na cama e a
pintura tornou-se uma maneira de Kahlo
explorar questões de identidade e
existência, expondo seu sofrimento
através da pintura, que tornou-se sua
profissão. Um exemplo quase literal de
sua Lua, a regente da casa XII exaltada
em Touro na casa X. Frida exaltou seu
sofrimento através da arte, ela expôs sua
dor e fez desta exposição sua fama e
profissão (casa X), praticamente uma
transliteração de sua carta natal
transformada em vida.
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E para finalizar com uma olhada mais precisa
ao Regente do Marcador da Hora, o Sol
regente do Ascendente em Leão de Frida
Khalo, é também o Luminar a favor do
séquito. Naturalmente representa mente e
julgamento; regente da casa I, a vida, corpo e
direção, está em Câncer na casa XII em
oposição partil a Marte retrógrado em
Capriórnio na casa VI. O Sol como o planeta
mais importante de mapa e oposto ao
maléfico contrário ao séquito em dignidade
acidental desfavorecida – na casa VI,
notoriamente a casa da Má Fortuna, mudando
de fase, retrógrado e em quadratura a
Saturno por signo, além das oposições. Esta
delineação revela um corpo marcado por um
acidente terrível aos 18 anos que a atou a
cama intermitentemente por anos. Vale
observar que Marte sendo o regente da casa
IV na casa VI sugere as lesões físicas como o
motivo que a prenderam dentro de casa.
Passou por vários abortos espontâneos e uma
gravidez mal-interrompida muito séria. Outras
crises a levaram a remover o apêndice, a
amputação de extremidades e sífilis.

"O Sonho (A Cama)", 1940

Agora passando o foco para sua saúde,
fator de mais tormenta na vida de Frida
Kahlo, encontramos Marte em exaltação
em Capricórnio na casa VI, onde tem seu
júbilo. Como é o maléfico contrário ao
séquito, se caracteriza como o planeta
mais capaz de causar-lhe dano. Estes
fatores de Júbilo e Exaltação talvez a
tenham feito uma sobrevivente em
condições tão adversas. Frida sofreu o
acidente de ônibus que quase custou-lhe
a vida em 1925, aos 18 anos quando
fraturou as costelas, as pernas e a
clavícula. Um corrimão de ferro (Marte) a
perfurou através dos quadris, fraturando o
osso pélvico. Frida então passou um mês
no hospital e dois meses se recuperando
em casa quando começou a pintar. Ela
teve de interromper seus estudos e deixar
de lado sua ambição de tornar-se médica,
que substituiu com o desejo de ser
desenhista especializada em medicina. É
interessante notar que Marte, o regente
da casa IX (estudos superiores) na casa
VI, como o maléfico contrário ao séquito
se manifesta como causa na interrupção
dos estudos, por causa do acidente.

A oposição partil do regente do ASC a
Marte o maléfico contrário ao séquito no
eixo da casa XII e VI denota uma vida
marcada por debilidade física grave. Porém
seu quadro psicológico indignado e rebelde,
de natureza genial e talvez um tanto
doentia, pode também ter sofrido deste
aspecto, ou uma combinação. A Lua em sua
fase balsâmica nos termos de Marte
durante o dia segundo Firmicus "indica
heranças desperdiçadas e ocupações
perigosas, e destas ocupações, perdas,
disputas e separações (...) alguns nativos
sofrem com viagens, outros com doenças"
(7). Uma mulher que apresentou distúrbios
emocionais que a levaram a ter casos extramaritais repetidamente porém ainda assim
querer estar casada com Diego, e por qual
razão? Sua obsessão a levou a tentar o
suicídio em 1953, quando descobriu que ele
havia começado ainda mais um caso
amoroso.
(7) Maternus, Firmicus, Matheseos, Livro V, trans. by Bram
com tradução livre para o Português

"O que a água me deu", 1938

Os problemas de coluna decorrentes do
acidente se agravaram durante todos os
anos 40, quando teve de usar coletes
estabilizadores com muitas dores que
prejudicaram sua mobilidade, ou até mesmo
sua habilidade em ficar de pé ou sentada
continuamente. Também nesta época, no
começo dos anos 40, Guilhermo veio a
falecer (Frida tinha 33 anos), o que agravou
sua saúde mental já fragilizada. Uma
cirurgia mau feita na coluna em 1945 em
Nova York a revoltou, e ela abriu o
ferimento propositalmente. Até o final de
sua vida (morreu em 1954 aos 47 anos de
idade) passou por inúmeras cirurgias que
no final a confinaram a uma cadeira de
rodas. Um ano antes de morrer teve sua
perna direita amputada joelho abaixo em
decorrência de gangrena.

“Árbol de la esperanza mantente firme.”

Kahlo se comprometeu pela causa
social com afinco, pela defesa dos
menos privilegiados, das mulheres
sem condições, e foi militante
comunista até o fim da sua vida.
Segundo Rhetorius "Jupiter no signo
do Mau Espírito (casa XII)
prognostica brigas e perigos e
enfrentamento contra superiores. E
sempre este deus neste signo (nesta
casa) não é benéfico, especialmente
à noite"(8). Apesar do sucesso como
artista e intelectual, desprezava os
mais ricos e não se importava com o
status quo da sociedade estadounidense ou européia. Em suas
próprias palavras após retornar de
Paris onde foi muito bem recebida
pelos Surrealistas e estilistas de
moda, escreveu para a um amigo
sobre eles "um bando de dementes
lunáticos e estúpidos surrealistas (...)
loucos intelectuais tão estragados
que não posso suportá-los". Seu foco
era mesmo nos mais pobres e
marginalizados. Quando lecionou
artes plásticas queria que seus
estudantes a tratassem como igual e
os ensinou a apreciar a arte nativa e
folclórica do México, afinada ao
signo domiciliar de Câncer. Fazia
campanhas pela igualdade social e
até o fim lutou pela revolução social,
dizendo ser esta "a única razão para
viver".
(8) Rhetorius, o Egípcio, Astrological Compendium, ch.56
trans. James Holden com tradução livre para o Português
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A tristeza e esgotamento decorrentes das desilusões sociais, decepções amorosas
e problemas de saúde a levaram ao abuso do álcool e barbitúricos, quando suas
pinturas retratavam mais e mais sua dor. Uma tentativa final de cirurgia em sua
espinha nos últimos anos de sua vida (1950) resultaram em complicações com
diversas outras cirurgias subsequentes. Sua saúde nesta altura tampouco permitia
qualquer mobilidade e ela vivia confinada (Marte regente da casa IV na casa VI).
Ainda assim, em Abril de 1953, a levaram para uma importante exposição solo de
seus trabalhos na Galeria de Arte Contemporânea no México. Na manhã do dia 13
de Julho de 1954 sua enfermeira a encontrou morta em sua cama e há
especulações de que tenha sido um suicídio por overdose, já que a contagem de
seu remédio para dor mostrou uma ingestão excessiva do remédio. Além disso,
Frida havia presenteado Diego com uma lembrança de casamento na noite
anterior, antecipadamente a data. O regente do Ascendente na casa XII a levou
aos confins de sua dor com um final talvez até previsível, dada a configuração
desfavorável de seu regente em oposição partil a Marte. Porém, 3 planetas em
exaltação – Júpiter, Marte e a Lua – fizeram de Frida Kahlo uma guerreira
sobrevivente no combate ou perpetuação de sua dor, o único modo como sabia
viver.
Esta análise fez parte de um trabalho que apresentei a um grupo de estudos de
Astrologia helenística em Abril de 2017 e se limita ao mapa natal. Esta análise não
considera os regentes do tempo, para determinar quando acontecimentos se
desenrolariam e quais os planetas envolvidos como regentes ou estopins para o
desecadeamento de eventos. Artigo a ser continuado para que mais esta faceta de
seu mapa seja revelada.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO

PAULA BELLUOMINI
Paula Belluomini, CAP, é consultora Astrológica que contribui para
a publicação de Calendários Astrológicos e hoje serve como VP
ISAR Brasil. Suas principais áreas de interesse incluem a Astrologia
Tradicional, análise de relacionamento, relocalização, bem como a
Eletiva, Mundana e Horária. Para maiores informações:
www.astropaula.com

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 53

MAIS SOBRE O CÉU

O Governo
Bolsonaro
UMA ANÁLISE DA CARTA DE INGRESSO
DE 2019
Por Rodolfo Veronese

Introdução
No livro das Religiões e Dinastias, também conhecido em
latim como “Das Grandes Conjunções”, O astrólogo Abu
Ma’Shar dá um relato pormenorizado dos procedimentos
necessários para se prever o aparecimento e o fim de
impérios, dinastias, líderes e profetas. Não somente isso: o
livro é suficientemente detalhado em ensinar o número de reis
que uma dinastia terá, a análise dos seus reinados, o tempo
de reinado de cada um, bem como as eventuais revoltas que
possam ocorrer ao longo dos mesmos.
Uma obra magnífica, mas que necessita de um esforço em se
contextualizar as informações à realidade contemporânea. A
maioria dos governos mundiais são democráticos, havendo
apenas figuras reais simbólicas, situação oposta à que o
mundo vivia à época da escrita do livro, no século IX d.C.
Muitas das informações oferecidas pelo autor necessitam de
um estudo minucioso para serem aplicadas na atualidade, e
que fogem do escopo deste artigo; no processo de leitura
crítica, porém, descobrimos informações que ainda podem ser
muito úteis na análise de governos democráticos.
O objetivo deste artigo é prever aspectos cruciais do governo
e do presidente Jair Messias Bolsonaro pelos eventuais
próximos quatro anos do seu mandato.
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Primeira parte – conceitos
requisitados

Alguns conceitos usados por Abu Ma’Shar no seu livro serão evocados eventualmente
ao longo do artigo. Para o fim de facilitar o entendimento dos mesmos, vamos explicalos aqui.
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Carta de Ingresso
Também chamada de revolução do ano, é um tipo
de mapa levantado para o momento em que o Sol
chega a determinados graus do zodíaco. A
principal carta de ingresso é aquela levantada
quando o Sol chega a 0°de Áries, data do
equinócio de primavera no hemisfério norte e
arbitrariamente considerada na cultura astrológica
ocidental como o começo do ano.
A importância das Cartas de Ingresso não pode ser
subestimada. Elas são o ponto de partida de todas
as previsões concernentes a astrologia mundial.
Evidentemente, algumas cartas de ingresso serão
mais importantes que outras, e devem ser
enfatizadas na previsão:
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A Carta de ingresso para o ano em que
uma conjunção Júpiter-Saturno ocorre
num elemento diferente do que vinha
ocorrendo nos últimos 240 anos.
Esta carta é importantíssima, pois define todas as
outras subsequentes, no que tange à política e à
ideologia de um país. Ela nos mostra se o país em
questão contará com uma nova religião e/ou dinastia. O Ascendente deste mapa é avançado nos
outros mapas referentes à nova dinastia ou religião
à razão de um signo por ano, e dá sinais dos
desdobramentos da religião ou dinastia. É chamado de “Ponto Terminal” – nada mais do que a
famosa “profecção”, só que aplicada no contexto
de astrologia mundial. O grau da conjunção JúpiterSaturno também pode ser aplicado como ponto
terminal.

A carta de ingresso do ano em que um
rei chegou ao trono.

No seu livro, ele cita, dentre vários lotes, três que
podem ser de importância neste artigo:

Este é um dos conceitos que podemos “tomar
emprestado” para um contexto democrático sem
muitas deturpações. O primeiro ano do mandato de
um presidente tem em si a carta de ingresso mais
importante, pois nela podemos vislumbrar uma
síntese de todo seu mandato.

1. Ascendente da Carta de Ingresso + Lua – Marte
2. Ascendente da carta de ingresso atual + Grau da
conjunção Júpiter-Saturno – Ascendente da carta
de ingresso da conjunção Júpiter Saturno
3. Júpiter + Meio do Céu – Meio do Céu do Sol (1)

Neste artigo, faremos referências à primeira carta e
analisaremos extensivamente a segunda.

O Lote do Governo
Lotes são resultados de equações envolvendo as
posições zodiacais de três ou quatro planetas ou
pontos astrológicos numa figura. Eram usados de
forma maciça até a idade média, quando então
obtiveram um declínio na sua aplicação, talvez
influenciada por uma reforma astrológica que se
deu por volta do Renascentismo, que considerava
a astrologia do Tetrabiblos de Ptolomeu mais
correta e “pura” do que as de-mais.
Abu Ma’Shar foi um astrólogo medieval árabe, e
sua abordagem se baseava também fortemente no
uso dos lotes.

Todos os três lotes são chamados de “lote do
governo” (2), com exceção do terceiro, que
também poderia ser chamado de Lote da
Autoridade. Como há uma implicação textual em se
considerar sempre o primeiro item de uma lista
como o mais importante, neste artigo usaremos o
primeiro lote do Governo (Ascendente + Lua –
Marte).

(1) Seria o grau zodiacal distante 270° da posição zodiacal do Sol.
Como se trata de uma carta de ingresso com o sol sem-pre em
0°Áries, o “meio do céu do Sol” seria sempre a 0°Capricórnio.
(2) Do ingles Lot of Rulership
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Segunda parte – a
Interpretação da Carta
de ingresso de 2019
A interpretação da Carta de ingresso do Sol em
0°Áries para o ano de 2019 se torna duplamente
importante: revela o estado geral do governante e
da população nesse ano, bem como define a tônica
do governo pelos próximos quatro anos.
Importante mencionar que o estudo desta carta de
ingresso pode entrar em contradição com
indicações da conjunção Júpiter-Saturno anterior,
ainda não estudada a contento pelo autor por haver
controvérsias conceituais graves, que necessitam
de estudos comparativos mais detalhados. Estas
contradições, contudo, podem afetar apenas o
prognóstico da expectativa de vida do governante.
Para a maioria dos prognósticos mencionados
aqui, não há o mesmo risco.

O Regente do Ano
O regente do ano descreve a condição da
população no ano da carta de ingresso estudada.
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Ele é o planeta, dentre todos aqueles que tenham
dignidade no Ascendente, melhor posicionado na
figura. O critério de força desse posicionamento, a
grosso modo, define que Casas angulares são
mais fortes que sucedentes, e estas são mais
fortes que as cadentes.
Seguindo as diretrizes, os planetas que tem
dignidade no Ascendente são:
1. Vênus
2. Saturno
3. Mercúrio
4. Júpiter

Chega-se à conclusão que o regente do ano é Saturno em
Capricórnio pois, dentre todos os candidatos, é o único que está
angular.
Saturno está oriental em relação ao Sol, em movimento direto,
numa casa angular e domiciliado. É um Saturno forte. Recebe
um trígono separativo com Marte em Touro e tem os dois
benéficos (Vênus e Júpiter) inconjuntos, ou seja, em signos que
não se aspectam. Contudo, como os signos inconjuntos são
vizinhos a Saturno, e os benéficos os flanqueiam de ambos os
lados, é um caso interessante de enclausuramento entre
benéficos, algo considerado muito benéfico.
A única coisa preocupante no estado de Saturno é sua conjunção
ao nodo Sul, tradicionalmente associado a diminuições de um
modo geral. Isso significa que a pujança de Saturno, a depender
das configurações mencionadas, não é tão grande assim.
Capricórnio é um signo de natureza anfíbia, do elemento Terra,
que indica questões concernentes ao sustento da nação. Signos
de terra levam o foco para a economia, principalmente no que
tange aos gêneros agrícolas. Embora questões financeiras sejam
atribuídas à Casa 2 da figura, ter o regente do ano em situação
tão profícua e num signo do elemento Terra mostra um bemestar da população em geral devido a estas questões.
O quarto signo remete às propriedades terrestres brasileiras,
sendo mais um testemunho a favor da agricultura. Também diz
respeito à propriedades, construção de canais, pavimentações e
infra-estrutura.
Saturno recebe o aspecto aplicativo de Mercúrio em queda.
Mercúrio indica auxílio ao bem-estar da população pelos
intelectuais, jornalistas e pela comunidade científica.
Entretanto, essa ajuda acaba sendo ineficaz, dada à cadência de
Mercúrio e à sua queda. Pelo contrário, é pela força apresentada
por Saturno que levanta e retira mercúrio da sua cadência. O que
nos permite concluir que o relativo bem-estar da população e da
elite no ano de 2019 favorecerá o crescimento dos setores
indicados por Mercúrio, e não o contrário. Como o tema de
agricultura é altamente sugestivo, pode indicar um incremento na
pesquisa científica no campo da agricultura.
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Autoridade, oposição e
relação com o povo
A condição do governante do país é representada
pelo planeta eleito como ‘significador do Rei’. Seus
critérios de escolha são similares aos do regente
do ano mas, ao invés do Ascendente, se usa como
referencial os planetas que tem dignidades no grau
do Meio do Céu.
Observando todos os candidatos com dignidades
no grau do meio do céu em Câncer, O planeta em
situação mais adequada para representar o Rei é
Vênus, que se encontra no quinto signo em signo
peregrino, Aquário. Vênus está oriental, sucedente,
em movimento direto. Está nos termos de Marte e
se aplica ao mesmo, recebendo-o no signo de
Touro. Marte está na casa 8, é significador
essencial de violência, traumas e cirurgias. Temos
uma configuração difícil para o novo presidente,
Jair Bolsonaro. Ela pode indicar uma nova cirurgia
ou um novo atentado. Para sabermos o que isso
significaria em termos mais específicos, é
necessária uma análise mais acurada dos
significadores envolvidos. Isso pode ser obtido se
utilizando das derivações de casas.

Considerando Vênus como significadora do
presidente, Marte está no quarto signo a partir dela.
No livro das Grandes Conjunções, no capítulo em
que define a aparição de profetas ou
conquistadores, Abu Ma’Shar diz que o Lote da
Fortuna no quarto signo a partir do Ascendente da
Carta de ingresso indica que o novo líder terá uma
marca de nascença na barriga. Não quero dizer
com isso que Bolsonaro pode ser considerado um
profeta de uma nova ordem religiosa, tampouco um
líder conquistador, pelo simples fato dele não ter o
perfil para tais papéis, e pela razão astrológica da
carta de ingresso não acontecer no mesmo ano da
mudança de triplicidade da série de conjunções
Júpiter-Saturno. Entretanto, podemos usar o
mesmo raciocínio de derivações de casa para
definir que a presença de Marte no quarto signo a
partir de Vênus indicaria uma nova lesão no
abdome. Tendo em vista que ele já sofreu duas
laparotomias exploratórias devido ao tratamento de
emergência do atentado sofrido, a chance de a
configuração Vênus-Marte representar uma cirurgia
inesperada (3) é maior, pois é mais fácil os corpos
celestes representarem complicações de questões
pré-existentes do que uma nova questão, no
mesmo sítio corporal.

(3) No momento em que este artigo é escrito, Bolsonaro porta uma colostomia que tem programação de retirada antes do fim de 2018.

Risco de rebeliões e
atentados
O risco de revoltas durante o governo é representado pelas
configurações envolvendo Sol, Saturno, marte e Júpiter.
Aplicações do Sol a Marte e a Júpiter, sem que os mesmos
aspectem Saturno, indicam rebeliões.
Nesta figura, há uma aplicação distante entre Sol a Júpiter e a
Saturno, este último representando a última aplicação solar.
Segundo Abu Ma’Shar, “se o Sol se aplicar a Saturno, isso indica
a segurança do rei, sua vitória e seu poder, e isto é mais certo
ainda quando Saturno for livre de aflições.”
O risco de atentados é mostrado pelo tipo de configuração entre
Marte e Saturno, ou entre Sol e Marte. Se Saturno e Marte
estiverem em quadratura ou oposição, sem que haja recepção,
há um risco de desastre envolvendo o governante. Se Marte
estiver no 12º ou 11º Signos a partir do Sol, igualmente o mesmo
desfecho se é esperado, com o número de meses de governo
equivalente à distância em graus entre ambos os planetas.
Felizmente, não é o que ocorre neste mapa: Saturno está em
trígono separativo com Marte e Marte está à frente do Sol, o
contrário.
Em outras palavras: de acordo com a visão que Abu Ma’Shar tem
sobre a configuração envolvendo o Sol e Saturno, Bolsonaro não
tem risco de cair por golpe ou impeachment – o que ratifica a
suposição da configuração Vênus-Marte supracitada ter relação
com seu estado de saúde.

Distribuição de renda
O tópico de distribuição de renda é dado pela posição de Júpiter
na esfera e em relação a outros planetas.
Júpiter está em Sagitário, um signo mutável, o que, segundo o
autor, representa ganância do governante em acumular riqueza.
Ao mesmo tempo, sua presença em signo cadente do
Ascendente indica a distribuição da mesma à população. Em
outras palavras, o governo Bolsonaro terá como foco o aumento
do PIB e uma consequente distribuição de renda.
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Carta
de Ingresso
Para se conferir o poder de um governante, é
necessário averiguar o décimo local a partir do
Ascendente e do Sol. O décimo signo a partir do
Ascendente é regido pela Lua e contém o nodo
norte. O nodo indica aumento de poder, enquanto a
Lua está cadente e se aplica ao Sol quando
ingressar no próximo signo, local da queda solar. O
décimo signo a partir do sol contém Saturno
domiciliado, nas condições benéficas supracitadas.
Tratam-se de testemunhos mistos, indicando um
grau de poder e influência considerável para um
presidente.

Planetas no sétimo signo indicam se o rei oprime
seus súditos ou não.
“Se um dos planetas estiver no sé-timo local a
partir do Ascendente, em sua exaltação, indica a
opressão do rei sobre seus súditos e a condição
ruim dos mesmos.” Esta configuração indica
medidas impopulares executadas pelo próximo
presidente.
O Lote do Governo (Asc + Lua-Marte) está em 16
de Aquário, nos termos de Júpiter, indicando que
as medidas impopulares serão fruto do seu uso de
justiça, e não de erro.
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Corte de gastos ou desperdício?

Se o regente do Lote do Governo (4) se separar do regente da Casa 2, isto indica
desperdício de dinheiro público. É quase o que acontece nessa figura. Saturno rege o
lote do Governo, pois o mesmo cai em Aquário. Marte, o regente do segundo signo a
partir do Ascendente, se separa do mesmo. A configuração ocorre ao contrário da
sugerida por Abu Ma’Shar: como é o regente da 2 que se separa do regente do lote,
podemos deduzir que o contrário acontece: as oportunidades de balanceamento das
contas públicas serão pequenas e fugirão do controle do governo.

(4) Ascendente + Lua - Marte
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Foco do Governo

Todo governo se torna lembrado pela sua principal agenda. Por exemplo, a gestão do
presidente Fernando Henrique Cardoso é lembrada pelo plano Real e pelas
privatizações. Podemos verificar qual será o principal investimento de tempo da
administração Bolsonaro pelo estudo de dois lotes específicos.
• Lua + 15°Leão – Sol = 12°Aquário
• Sol + 15°Câncer – Lua = 18°Capricórnio
Como os dois lotes caem em signos de Saturno, isto indica “seu engajamento em
construção, cavar canais e rios, edifícios e similares”. Será um governo focado na
manutenção e construção de infraestrututura, se assemelhando bastante ao que
ocorreu durante a ditadura militar. Bolsonaro já sinalizou desembargar obras
paralisadas em gestões anteriores.
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Conclusão
A administração do presidente Jair Bolsonaro será
marcada por atos impopulares e rechaço vigoroso
a opositores. Entretanto, não conseguirá manter a
austeridade que propõe no seu plano de governo,
mantendo ainda muito desperdício de dinheiro
público, por razões que fogem do seu controle.
Grande parte das suas propostas serão
aprovadas no congresso. Será um governo que
priorizará infraestrutura, com a construção de
pontes, rodovias, ferrovias, prédios públicos e
usinas geradoras de energia. Apesar da enorme
oposição midiática, não haverá revoltas que
comprometam a governabilidade, tampouco
atentados ao candidato. Entretanto, o mesmo
deve tomar cuidado com as sequelas físicas do
atentado sofrido em 2018.

Rodolfo Veronese é médico e estuda astrologia
clássica e medieval há 12 anos. É autor do blog
Astrosphera, que discute astrologia há 13 anos na
internet.

ARGO
NAVIS

O REFLEXO
DA
MEDUSA
UMA LEITURA SOBRE A CASA 12
POR IZIS CAVALCANTI

Palco de muitas interpretações
astrológicas, a Casa 12 fala sobre aquilo
que não podemos ver. Sendo oculta ao
ascendente não era considerada
benéfica, pois representa prisões,
loucura, inimigos ocultos. Enquanto as
demais casas versam sobre atributos
cotidianos, a casa 12 parece dialogar
com o mundo ctônico do inconsciente e
da sombra.
Ptolomeu nos lembra que a visão é
nebulosa naquela casa em que o Sol
nasce, pois seus raios tingem o céu de
cores não naturais que ocultam os
planetas e, por associação, ocultam e
embaraçam a mente

(1)

Baris, I. (2018).

Manílio também associa esta casa à
dificuldade: “De trabalho cheio, porque
aqui você cai (casa 6) e ali você sobe
(casa 12). É preciso fazer um grande
esforço para cair ou subir a partir dessas
casas.” (1) Superar a casa 12 é confuso,
é enganoso e exige esforço.
Sem entrar no mérito concreto da casa e
analisar casos literais de
encarceramento ou imobilização, procuro
compreender como ela atuaria na mente,
naquilo que entendemos como prisões
mentais.
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Não faltam casos na literatura que exponham a
dor e a angústia de um sofrimento o qual não
conseguimos nos libertar. Sentir-se atávico ou
obstinado, ao mesmo tempo em que nenhuma
saída parece viável é fonte de profundo
desespero. Por vezes é difícil encontrar alguma
mão que nos oriente, e tatear no escuro,
absolutamente cego de orientações, onde antigas
referências não mais surtem efeito, é o arcabouço
do Tártaro da casa 12.
Édipo, profundamente envergonhado de seus
crimes, fura os próprios olhos em lancinante
desespero e vergonha. Ele não suporta enfrentar
a verdade que vêm a tona, que deixa a zona da
escuridão para colocar-se diante dele e exigir um
posicionamento. Exilado, deixa a pátria e seus
filhos, abandonando sua antiga glória para viver
como um mendigo, implorando por caridade, ou,
mais do que isso, por perdão. Perdão que só ele é
capaz de sancionar.
No mito, Laio, rei de Tebas, temendo a realização
da profecia na qual é morto por seu filho, entregao à morte pelas mãos de um pastor. Tomado pelo
sentimento de piedade, o pastor não tem coragem
de cometer o ato e deixa a criança à própria
sorte, pendurada pelos pés no ramo de uma
árvore. Foi um camponês que o resgatou,
entregando o menino aos cuidados do patrão, que
adotou a criança, dando-lhe o nome de Édipo.
O pastor tem um simbolismo religioso: aquele que
conduz o rebanho, um dos símbolos primários de
Apolo, como benfeitor dos homens, com poder de
curá-los e purificá-los. Seu símbolo representa a
vigília, sua função é um constante exercício de
vigilância e de conhecimento, pois deve conhecer
e se orientar a partir do ambiente que o cerca, do
céu e dos perigos. É o professor que acolhe a
criança nas suas primeiras apreensões do mundo.
No entanto, Édipo é deixado à própria sorte,
pendurado numa árvore: o arcano 12, O
Enforcado. Estagnado, deve elaborar seu
crescimento e sua autonomia.

Pois O Enforcado é o arcano associado à
casa 12, e simboliza O sacrifício ou A
vítima: a expiação sofrida ou voluntária, a
renúncia, o pagamento de dívida, a punição,
o ódio da multidão e a traição; a escravidão
psíquica, as correntes de todas as espécies,
os pensamentos culposos, os remorsos, o
desejo de se libertar de um jugo. Édipo, que
significa pé-inchado ou pé-distendido,
carrega dentro de si o calabouço de todas
as dúvidas, inseguranças e culpas, que
procura ocultar numa vida de aparências.
Seus pés indicam que sua alma não é
íntegra, mas que oscila entre emoções e
frivolidades, que é torta e coxa, sinal de
desequilíbrio e fraqueza espiritual. O pé
simboliza a alma que percorre o caminho da
existência e em muitos heróis o pé
vulnerável indica sua fraqueza, “como o
grande Aquiles com sua propensão à
cólera”. (2)
(2)

Édipo, assim sendo, se orienta pela
exterioridade que o cerca, buscando superar
a condição inferior de sua alma vulnerável.
Ele busca satisfação nos prazeres
mundanos, como o vínculo com sua mãe,
que representa a terra, a matéria, ou o
poder e a riqueza de Tebas, da qual tornase rei, cumprindo a profecia de matar seu
pai e desposar sua mãe. Mas ele não pode
fugir ou negar a verdade de si mesmo, e
quando essa casa oculta emerge, ele não a
suporta e se cega, porque olhar a si mesmo
pode trazer sombras insuportáveis.

Medusa é outro mito que lida
com a escuridão ctônica da
casa 12, moradia dos
sofrimentos ocultos.

Chevalier, J.; Gheerbrant, A. (2012).
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A casa na qual os raios do Sol deturpam
nossa mente, mas a mesma casa por onde
o dia nasce e a luz transcende a noite.
Nesse mito, a Rainha das Górgonas habita
uma caverna cercada por pessoas e
animais petrificados por contemplarem o
terror de sua aparência. Condenada à
solidão, Medusa transformava em pedra
todos que confrontassem seu olhar.
Embora a caverna indique um local
escuro, ela não é totalmente inacessível à
luz, pois toda caverna possui uma entrada,
frestas pelas quais entram os raios do sol
ou da lua, ou ainda artifícios humanos,
como archotes ou fogueiras. Pois o
curioso desse mito é que Medusa precisa
ser encarada. Na escuridão desse símbolo
que representa o inconsciente, é somente
sob a luz da consciência que ela pode ser
percebida.

Como no famoso mito de Platão, a luz
exterior é a iluminação indireta que projeta as
sombras na parede e também a indicação do
caminho que leva à percepção superior. Sem
tomar conhecimento da Medusa, ela parece
inofensiva, mas talvez isso indique que
estamos muito distante de perceber a luz da
verdade que ela nos traz, como em Édipo.
Diferentes versões foram escritas sobre os
motivos de sua condenação, sendo que em
uma das versões ela teria sido violentada por
Poseidon no templo de Atenas. Não sem
motivo, uma vez que Poseidon é justamente o
Senhor dos mares, das águas, símbolo das
paixões e das emoções. Componente
inerentemente humano, as emoções podem
ser extremas e violentas, sendo que as ondas
do mar representam muito bem esse aspecto
de transbordamento.

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 70

Nesse templo de Atenas, a razão foi profanada
pela perversão da vaidade, pela perversão das
emoções, pelas perversões sociais, todos
símbolos das górgonas.
Se Medusa foi ou não uma linda donzela, se foi
ou não violentada por Poseidon, o que
permanece é a visão que ela carregava de si: a
visão do horror, da injustiça, do ódio, do
ressentimento, da feiura, da rejeição, do
abandono. E para cada dor uma picada de cobra
em seu rosto e a completa incapacidade de
buscar no outro a solução de seus tormentos,
pois a mera visão de si os afastava.
Contemplar Medusa é perceber o olhar
destruidor daquilo que nos é mais nefasto, no
entanto esse vislumbre de consciência que a
coloca à nossa vista não é senão uma imagem
distorcida, como as sombras de Platão. É a
ignorância dessa caverna escura, é a
incapacidade de compreender os elementos de
forma clara e precisa, que nos petrifica de
medo, de vergonha, de apatia, de culpa ou
ainda, de vitimismo. Por certo que nesse oceano
difuso, memórias, sensações, percepções e
sentimentos nadam obscuros na casa 12, a casa
de Peixes.
Com efeito, é justamente no mar que começa a
história de Perseu, ao ser abandonado numa
arca para morrer com sua mãe, Dânae. A
metáfora do mar é símbolo da dinâmica da vida,
como na épica jornada de Odisseu. Suas águas
em movimento representam a inconstância, e
seu estado transitório, todas as incertezas,
dúvidas e possibilidades que um vasto campo
informe nos apresenta. Na imagem do naufrago,
ou você vence as intempéries, ou você fenece.
No entanto, a arca protege o self, guarda o
tesouro da alma, e quando ela flutua acima das
ondas manifesta seu “domínio sobre as águas
inferiores”. (3)
(3) Ibidem, Chevalier, J.; Gheerbrant, A.
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górgona Medusa, que assolava o reino
de Serifo, e para cumprir tal intento,
recebe de Atena um escudo, de
Mercúrio as sandálias aladas e de
Hades o elmo da invisibilidade. Mas no
extenso espaço que um mundo
comporta, onde encontrar aquilo que
deve ser combatido? Não é Medusa
que vai ao encontro de Perseu, mas é
ele quem deve dar o primeiro passo de
descobrir nas profundezas ocultas a
causa que vinha devastando o país.
Mercúrio, Deus da comunicação,
orienta Perseu a procurar as Greias,
irmãs das górgonas. Seus cabelos
prateados lembram as ondas do mar
que se quebram nos rochedos. Embora
sejam muito velhas, são imortais, e só
possuem um dente e um olho que
revezam entre si. O diálogo implícito
nessa passagem passa despercebido,
mas ele parece indicar um marco
fundamental na construção do mito.
Como em Cervantes, é por meio do
diálogo com Sancho Pança que Dom
Quixote reestrutura sua percepção da
realidade, contrastando seus delírios
com constatações realistas. Mercúrio é
a comunicação entre os mundos. É a
partir da comunicação que os mundos
se transformam, não sendo possível
enfrentar essa contenda sozinho.
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”8002 .ITABRAG
ONAICUL YB ,DAEH ’SUESREP GNIDLOH ASUDEM GNITNESERPER ERUTPLUCS EHT FO LIATED .DAEH S’ASUDEM“

Já adulto, foi convocado a combater a

Baris Ilhan, em sua palestra sobre as casas
maléficas, apresenta o conceito sufista de
que o caminho da perfeição não pode ser
encontrado sem a ajuda dos mestres, que
conhecem as qualidades necessárias para
que Deus se revele. De forma similar,
porém nem sempre com o caráter evidente
do aprendizado, a faina diária também nos
proporciona encontros determinantes em
nosso crescimento pessoal. Perseu precisa
de Mercúrio e precisa das Greias, assim
como ele também precisa se deslocar,
vencer o espaço, vencer o ar. As sandálias
aladas permitem seu deslocamento, pois
não é possível se isolar em uma torre
esperando que o embate aconteça somente
dentro de sua mente e espírito, além de
representarem um símbolo de elevação
mística, que o herói usa para se elevar
acima do mar, acima das paixões.
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O olho das Greias, usado como
barganha, outro atributo de
Mercúrio, pela localização da
Medusa, resgata a importância da
visão na narrativa. (4)

“Empregar bem o
olhar não é brincar
com esse mundo das
aparências, é
desvendá-lo, para
descobrir nele o olhar
do criador”.

Como no símbolo da caverna, a escuridão deve se revelar, deve se tornar consciente. O
elmo de Hades representa essa ligação entre os dois mundos, o mundo ctônico e invisível do
subconsciente e a proteção da mente racional.
A dimensão desconhecida e misteriosa desse mito pode ser fonte de grande angústia:
perseguir um monstro que não se sabe onde está, quem ele é ou como ele é, procurando
usar a razão justa e sábia, ao mesmo tempo em que é confrontado não só pela escuridão,
mas pelas nuances distorcidas da percepção, por mecanismos deturpados de defesa e
projeção, para que, no momento fatídico em que o encontra, evitar até mesmo encarar seu
olhar, mas pelo escudo da sabedoria, tomar conhecimento dele pelo reflexo no metal polido.
Orientado pelo reflexo em seu escudo, Perseu, num golpe preciso, degola a górgona com o
gládio da verdade. O escudo protege, mas sua superfície espelhada reflete aquilo que é
verdadeiro, reflete a verdade do coração e da consciência. Se o espelho reflete a górgona é
porque ela está lá, e essa é a verdade. Seria um equívoco usar o escudo da razão para
negar o aspecto monstruoso de nossa psique, pois embora a virtude possa ser um desejo,
possa ser um reflexo o qual miramos, não deve ser uma fantasia, uma projeção racional.
(4)

Ibidem.
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Medusa tem sua cabeça, sua mente,
ornada por serpentes. A serpente “é o
princípio natural, primitivo e primordial, que
destoa o homem da razão”. Atena, que
leva a serpente aos seus pés ou em suas
mãos, supera a dualidade do ego ao
reconhecer a natureza primordial, pois
busca o autoconhecimento, caminho de
consciência e sabedoria, como aquele que
tem o poder de revelar a verdade divina
que nos habita. No caduceu, cetro de
Hermes, duas cobras se encontram em
movimento ascendente, símbolo de
equilíbrio e integração, o símbolo da cura.
É pela transcendência da alma, pelo
nascimento de Pégasus, a força criativa
que nasce de Medusa ao ser decepada,
que podemos, como o sol que se levanta da
noite escura, renascer na casa 12, a casa
da compaixão. Uma vez conhecido o antro
de Medusa, podemos nos tornar guias,
guias de nós mesmos, guias daqueles que
são próximos, como Antígona que guia seu
pai Édipo pelas ruas de Colono até que
finalmente ele encontre a paz. E como
disse Baris, citando os sufistas, podemos
pedir compaixão aos deuses pelos nossos
sofrimentos, mas também podemos pedir
para sermos nós mesmos compassivos.
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