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Editorial
No embalo do equinócio de primavera, florescer de
novidades, trago boas novas.
Alguns dos artigos da Astrolábio serão traduzidos e
publicados pela revista Gente de Astrologia, em solo
argentino. E é claro que os artigos argentinos também
ganharão voz e espaço na coluna Argo Navis.
A Antologia de Vettius Valens será assunto da coluna
Astrologia na Prática, a astróloga Paula Belluomini assina
a tradução comentada de alguns trechos de sua obra,
inédita em português.
Mas isso é promessa para as próximas edições.
Por ora, esta edição aposta na divulgação informativa,
entrevistando quem produz, e no conhecimento teórico
das publicações dos artigos astrológicos.
Sob os sussurros celestes, há quem queira dizer, há quem
queira ouvir. Enquanto um fala, o outro escuta e, assim,
generosamente todos aprendem ao mesmo tempo em
que ensinam.
Evoé!
Nicole Zeghbi
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Editorial
Diagramação e Revisão Geral:
Nicole Zeghbi
Colaboradores:
Catarina Spagnol
Renata Aymoré

Contato:
astrolabioastrologia3@gmail.com
A revista Astrolábio é uma
produção independente,
sem fins lucrativos.
Os textos publicados são de
inteira responsabilidade dos
seus autores e não
necessariamente refletem a
opinião da revista. A
reprodução dos artigos e
textos aqui publicados só é
permitida mediante autorização
dos autores.

NOS BASTIDORES DO CINASTRO
ENTREVISTA COM JANAINA LUCENA
Por Nicole Zeghbi

A proposta inovadora e pioneira, de ampliação e intercâmbio do conhecimento
astrológico mundial através de palestras digitais, com transmissão online e gratuita,
faz do CINASTRO um evento importante no cenário astrológico.
Desde sua primeira edição, em 2015, o Congresso internacional de Astrologia Online
reuniu muitos dos maiores nomes da astrologia mundial, intercambiando o
conhecimento entre, pelo menos, 20 países.
Em entrevista à Astrolábio Revista de Astrologia, a produtora e idealizadora Janaína
Lucena contou um pouco da história do evento e da programação para esse ano, no
qual o CINASTRO comemora seu quinto ano de atividade.
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Quais as motivações por trás da idealização do
CINASTRO?

Janaína, antes de mais nada conte um pouco
sobre a sua ligação com a astrologia, quais
caminhos você trilhava antes e como veio parar
nesse lugar, fazendo o que faz.
Desde muito cedo me interessei por várias artes
divinatórias, até conhecer a Astrologia e me
apaixonar por ela. Por morar em cidade pequena,
não conhecia nenhum astrólogo ou astróloga na
época e nem existia ainda internet. Comecei a ler
tudo o que encontrava a respeito e alguns anos
depois, conheci uma astróloga, de quem tive
algumas aulas presenciais e isto me deu o caminho
para mergulhar na astrologia pelo estudo
autodidata. Com o passar dos anos, trabalhando
com marketing e acompanhando a chegada dos
congressos online no Brasil, vislumbrei a
possibilidade de proporcionar às pessoas que não
viviam nas grandes cidades, o acesso à Astrologia,
através de conteúdos sérios ministrados pelos
grandes nomes da Astrologia no formato de
congresso. Eu vivi essa dificuldade e queria poder
proporcionar isso para as pessoas que também
nutriam esse interesse.

Uma das minhas motivações principais, foi usar as
ferramentas que eu tinha na minha profissão e
minha própria expertise no assunto para levar a
Astrologia para o maior número possível de
pessoas interessadas no assunto. Unir o meu
2018
trabalho com o tema ISA
pelo
qual eu era apaixonada
e ajudar a divulgá-lo da forma que considerava
respeitosa, mas talvez principalmente ajudar a
fortalecer a credibilidade da Astrologia e contribuir
em levá-la ao lugar de respeito que ela teve em
séculos passados, tudo isso me motivou e me
motiva até hoje.

Você foi pioneira na produção do formato
digital, a edição de 2014 ficou marcada como a
do primeiro congresso internacional de
astrologia totalmente online. O público reagiu
bem ao novo formato?
Sim, tivemos essa alegria, foi um trabalho hercúleo
(porque envolvia tradução das palestras em várias
línguas) e muito ousado, mas foi muito
recompensador ver a aceitação e o carinho do
público. Até hoje a interação com nossos inscritos,
que carinhosamente sempre nos escrevem, é o que
nos dá a injeção de ânimo para buscarmos os
melhores conteúdos. A organização de um
congresso online é complexa, mas sem dúvida, é a
resposta do público que faz tudo valer a pena.
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Equipe Cinastro

Você teve parceiros nessa idealização? Fale um
pouco sobre as parcerias feitas ao longo desses
anos.
De idealização não, mas na consolidação sim. Tive
alguns parceiros em algumas edições. A primeira
delas, acredito que seja a parceria com o Haroldo
Mendonça, que foi a primeira pessoa que acreditou
no projeto comigo, mas como ele não dispunha de
muito tempo para se dedicar, teve que se desligar
da organização, mas considero que foi importante o
apoio inicial dele. Tive também parceria importante
com o Ronei Vinagre, que foi quem realmente
abraçou a organização comigo do início ao fim e
até hoje conto muitas vezes com ele, em assuntos
pontuais. Tive uma parceria também recorrente (em
4 edições) com a Vanessa Guazzelli Paim, que foi
quem sempre trouxe os nomes de astrólogos de
todo o mundo e desde o primeiro congresso, direta
ou indiretamente, ela esteve presente. O Cinastro,
sem dúvida, tem a marca de todos eles.

Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas
na produção de 2014 até agora?
As maiores dificuldades são sempre as questões
tecnológicas, pois tudo isso ainda está muito no
início e as ferramentas ainda deixam muito a
desejar, mas a cada ano as coisas avançam um
pouco.
"Escola de Atenas" - Rafael Sanzio

O congresso ganha anualmente um subtítulo, em
2014 foi "Astrologia em Foco", em 2015 "Além

Fronteiras", em 2017 "Olhares Astrológicos" e
em 2018 "Saberes do Tempo", eles refletem o
conteúdo, de uma forma geral, de cada uma das
edições? Qual é o desse ano?
Sim, a cada ano ele leva um subtítulo. Este ano
teremos a Edição Especial de Aniversário, em
comemoração à quinta edição do CINASTRO. A
grande novidade de 2019 é que este ano
contaremos com dois congressos, um congresso
focado em Astrologia Tradicional, o I Conferência
Internacional de Astrologia Tradicional Online, que
estaremos pela primeira vez, apresentando grandes
nomes da Astrologia Tradicional aos astrólogos e
estudantes desta corrente e teremos a quinta
edição do CINASTRO. Então este ano o público
poderá aproveitar os conteúdos dos dois
congressos.

Qual o critério para escolha dos astrólogos
palestrantes?
Temos alguns critérios como o astrólogo possuir
notável saber, reconhecimento entre seus colegas e
também, reconhecimento público. Algumas vezes
acontece de serem indicados por instituições
parceiras como a Central Nacional de Astrologia.
Levamos tudo isso em conta na escolha de nossos
palestrantes.

Além de produzir o CINASTRO, você administra
uma escola de Astrologia, a Estelário, como você
vê a evolução do mercado astrológico em relação
às correntes astrológicas moderna e tradicional?
Eu vejo que o interesse pela Astrologia é cada vez
mais crescente e claro que isso tem dois lados, pois
também pode cair na superficialidade e nos
desvarios (como inclusive já cai).

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 05

A Astrologia moderna tem seu espaço crescente,
mas precisa cuidar da imagem para que ela não
perca a credibilidade que tem conquistado, pois
vemos a Astrologia sendo misturada com todo tipo
de situação; hoje vemos a astrologia até em
propaganda de perfume. Isso é sintoma de
popularidade, mas precisamos saber dosar até que
ponto isso é bom para o astrólogo e para a própria
Astrologia. Acredito que no futuro, vai realmente se
consolidar, quem estiver tratando o tema com o
devido zelo. Sobre a Astrologia Tradicional, é cada
vez maior o interesse, inclusive do público mais
jovem. Acredito que a segunda onda da Astrologia
Tradicional esteja chegando.

De onde, ou de quem partiu a ideia de
comemorar os 5 anos de atividades do
CINASTRO com uma edição reservada à
Astrologia Tradicional?
Acompanhamos desde 2014, com o advento dos
congressos online, a grande maioria não passar da
primeira edição, porque realmente é um trabalho
complexo e que envolve muitas pessoas,
profissionais e ferramentas. Chegar a 5 edições é
realmente motivo de comemoração para nós, isso
sempre foi falado dentro da equipe.
Poucos congressos online no Brasil chegaram a
isso, e cada nova edição é uma vitória pra nós.

Este ano teremos a edição especial de aniversário,
mas daremos foco nos palestrantes brasileiros e
portugueses que fizeram parte da história do
CINASTRO até aqui. Teremos algumas
participações internacionais, mas como brasileiros,
queremos que seja uma "festa" astrológica com
ênfase nos palestrantes brasileiros.
Este ano a 5ª edição será transmitida do dia 20 a 26
de agosto. Por estarmos mais estruturados, este
ano resolvemos acatar as sugestões e pedidos de
astrólogos tradicionais sobre organizarmos um
congresso focado em astrologia tradicional, que
acontecerá do dia 13 a 18 de maio deste ano. Então
este ano contaremos com 2 congressos, o primeiro
em maio de Astrologia Tradicional e a quinta
edição do CINASTRO com temas
predominantemente da corrente moderna, em
agosto.

Quais os astrólogos que ja confirmaram
presença como palestrantes no congresso de
astrologia tradicional?
Marcos Monteiro, Gerson Pelafsky, Thiago
Guimarães, António Brito, Rodolfo Veronese, Célio
Barros, Dinho Betemps, Goura Hari Dasa,
Henrique Wiederspahn, Nicole Zeghbi, Iago Pereira
Maíra Fernandes, Paulo de Tarso Vasconcelos e
Letícia Helena C. Santa Cruz.

Janaína Lucena
Graduada em Filosofia pela UFLA e Gestão de Marketing
pela Uninter, empreendedora digital, idealizadora do
CINASTRO, congresso digital que está em sua quinta edição,
CEO da Estelário, portal de cursos de astrologia que
concentra cursos de vários astrólogos renomados, produtora
da I Conferência Internacional Online de Astrologia
Tradicional e eterna aprendiz da Astrologia.

https://www.facebook.com/cinastrologia/
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A escola de Atenas - Rafael Sanzio (detalhe)

O TETRABIBLOS DE PTOLOMEU

Entrevista com Marcus Reis Pinheiro e Cristina de Amorim Machado

Por Catarina Spagnol
De modo geral, é possível considerar a astrologia como uma forma de representação do que é o
ser e de que forma o mesmo se encontra conectado ao mundo que o cerca, ou seja, o céu
projetado na terra, ditando o ritmo da vida, o rumo dos dias.
A astronomia ptolomaica é a base que possibilita essa representação. Navegação, calendários,
cálculo de eclipses solares e lunares, etc., puderam ser realizados com relativo sucesso com a
ajuda desse sábio mestre, que possui uma bibliografia misteriosa.
Na astrologia, o conhecimento dos textos ptolomaicos pode ter muito a acrescentar nos estudos
astrológicos e por isso, é uma ferramenta de aprimoramento a todo estudante ou profissional que
gosta de estudar as raízes dessa arte oracular.
Cristina de Amorim Machado e Marcus Reis Pinheiros fizeram uma tradução comentada
(diretamente do grego para o português) dos três primeiros capítulos do livro I do Tetrabiblos,
onde são apresentados os elementos técnicos essenciais da astrologia.
A tradução feita por eles é a primeira traduzida diretamente do grego para o português, o que faz
desse livro um objeto de estudo constante.
A Astrolábio fez uma entrevista com eles e o conteúdo você confere agora na íntegra.
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Contem um pouco sobre a relação que cada um
de vocês tem com a astrologia e sobre a
motivação que os colocou nessa área de estudo.

Marcus e Cristina - Stellium 2017

O próprio objetivo da Academia Celeste é
promover pesquisas acadêmicas sobre a astrologia,
pois percebíamos um preconceito recíproco tanto
da comunidade astrológica quanto da comunidade
acadêmica. Por causa disso, há uma carência de
pesquisa mais aprofundada tanto de um lado
quanto do outro. E esta
a nossa grande
ISAé2018
motivação nessa área de estudo: contribuir para o
desenvolvimento da pesquisa do vocabulário
técnico e das características da astrologia em sua
história.
O livro foi produzido a quatro mãos, contem um
pouco sobre o papel de cada um na sua
produção.
O livro tem basicamente três partes: (1) estudos de
cosmologia antiga; (2) tradução dos três primeiros
capítulos do Tetrabiblos; e (3) estudo geral da obra.

Membros da Academia Celeste - Stellium 2018

Curiosamente nossas histórias de amor à primeira
vista pela astrologia são parecidas, e isso bem
antes de nos conhecer. Tudo começou na
adolescência, nos anos 1980, como autodidatas,
com a escassa bibliografia disponível. Nos anos
1990, também antes de nos conhecer, estudamos
na mesma escola no Rio de Janeiro, a Astroscientia,
onde sistematizamos um pouco mais esse
conhecimento e começamos a nos interessar pela
astrologia antiga. Nos conhecemos em 2003, num
evento do Sinarj, e descobrimos que ambos
tínhamos a filosofia como companheira: a Cristina
interessada em filosofia da ciência, e o Marcus pela
filosofia antiga. Estávamos convencidos da
fertilidade do rigor das pesquisas acadêmicas.
Além disso, nessa época, ambos atendemos como
astrólogos durante alguns anos.
De lá para cá, nunca mais deixamos de ser
parceiros de trabalho e, no ano seguinte, junto com
outros amigos astrólogos e/ou pesquisadores,
fundamos a Academia Celeste
(https://academiaceleste.blogspot.com).
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A segunda parte, a tradução, foi realmente feita a
quatro mãos à moda medieval, ou seja, enquanto
um traduzia oralmente da língua de partida, o
outro escrevia na língua de chegada. Marcus é o
especialista em grego e traduzia oralmente,
Cristina é tradutora profissional há mais de 20
anos, escrevia em português, de acordo com os
critérios estabelecidos no início do trabalho, ou
seja, da maneira mais amigável para o leitor
moderno. A parte das cosmologias antigas é
resultado de vários estudos do Marcus sobre
filosofia antiga, sobretudo Platão, Aristóteles e
estoicos, e as suas implicações éticas. A parte dos
estudos do Tetrabiblos já havia sido feita
inicialmente na tese de doutorado da Cristina, mas
foi incrementada com a leitura dos livros que
compramos com o financiamento que conseguimos
do CNPq e da UFF. Essa biblioteca sobre astrologia
helenística é provavelmente sem igual no Brasil.

Entre tantas obras clássicas, por que o
Tetrabiblos?
A escolha do Tetrabiblos é pautada pela sua
importância: ele é considerado o texto fundante, a
bíblia da astrologia, quer tenha sido lido ou não.
Ptolomeu é a autoridade astronômica até o
advento da ciência moderna, daí o seu prestígio ao
longo da história da astrologia e até hoje, ainda
que pouca gente use todas as suas técnicas. A
própria forma de se compreender o universo até a
modernidade é chamada de universo aristotélicoptolomaico, dividindo com Aristóteles o posto de
mentor intelectual da cosmologia antiga e
medieval. Além disso, Ptolomeu era um polímata,
um sábio em diversas áreas, leitor de Aristóteles e
aberto ao estoicismo, com obra publicada sobre

filosofia e outras áreas. Ele nos brinda nos três
primeiros capítulos do Tetrabiblos com uma
discussão caríssima para uma filosofia da
astrologia, apresentando os limites deste modo de
conhecimento, indicando suas possíveis causas,
apresentando um refinado modo de relacionar
destino e livre arbítrio.

Por que optaram por uma tradução parcial da
obra de Ptolomeu e qual o critério de escolha
dos capítulos a serem traduzidos?
Há a questão financeira, pois a tradução desse livro
seria um trabalho imenso, e não tínhamos – e
ainda não temos –, em nossas vidas particulares, o
tempo suficiente para dedicar a essa tarefa.
Fizemos isso por amor, com todo o cuidado,
carinho e respeito que este objeto suscita, por nossa
própria conta e risco em meio a várias outras
atividades profissionais e acadêmicas ao longo de
10 anos. Vale aqui agradecer e reconhecer os dois
financiamentos que recebemos tanto da UFF
quanto do CNPq, sendo que eles só se referiam a
materiais, como livros e computadores. Além disso,
a parte que mais nos interessa no livro são
exatamente esses três capítulos, que compõem uma
astrologia que pensa a si mesma, ou melhor, uma
meta-astrologia ou uma filosofia da astrologia.
Nesses capítulos, há uma discussão sobre os limites
e as possibilidades dessa ciência, além de um
diálogo velado (provavelmente com Cícero e Sexto
Empírico), como era comum na época, com seus
críticos contemporâneos. Sexto Empírico, por
exemplo, escreveu um livro Contra os astrólogos,
recentemente traduzido por Rodrigo Brito e Rafael
Huguenin, e com comentários e apresentação da
Cristina, que sairá em breve pela editora da Unesp.
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Quais são as contribuições mais importantes de
Ptolomeu?

Ptolomeu - Pedro Berruguete e Justus van Gent

Para nos ater apenas à questão astrológica, já que
Ptolomeu foi um gigante em várias áreas,
destacamos a compilação e sistematização de uma
tradição astrológica anterior e contemporânea a
ele, e que era oriunda também de outros lugares
além do mundo greco-latino. É o primeiro tratado
astrológico de que se tem notícia, tendo em vista
que a bibliografia helenística anterior (Manilius e
Dorotheus, por exemplo) foi escrita em versos.
Assim, o que ele nos legou, e que foi reconhecido
nos séculos seguintes em toda a literatura
astrológica, é uma obra que organiza e critica o
conhecimento vigente do seu tempo e que,
justamente nesses primeiros capítulos que
traduzimos, lança as sementes para uma filosofia
da astrologia.

Vocês consideram o estudo da filosofia clássica
essencial para o entendimento da obra de
Ptolomeu e dos autores contemporâneos dele?
“Essencial” talvez seja uma palavra muito forte,
pois a liberdade de compreensão é fundamental
nestas pesquisas. No entanto, as leituras são feitas
em camadas e, se queremos sair de uma leitura
superficial, certamente só há ganhos com esse
aporte da filosofia clássica e/ou helenística. Para se
pensar a astrologia, que tem uma concepção
astronômica geocêntrica, devemos entender
minimamente quais são os fundamentos e as
características básicas desse kosmos. A astrologia
está inserida em uma concepção específica de
e éSanzio
a partir dela que seus simbolismos e sua
"Escolakosmos
de Atenas" - Rafael
força podem ser medidos e compreendidos.

A ideia principal da parte cosmológica do nosso
livro é apresentar de que maneira certos filósofos
muito influentes (Platão, Aristóteles e os estoicos)
pensavam e construíam suas retóricas e seus
argumentos para definir o mundo que
compreendiam. Este era o mundo que
fundamentava a astrologia de Ptolomeu.
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Qual a relação estabelecida entre a cosmologia
helenística e a ética, e qual o impacto que pode
ter na prática astrológica?
Como dizia o próprio Ptolomeu, refletindo
concepções comuns em sua época, “Sei que sou
mortal e que vivo apenas um dia. Mas, quando
examino a densa multidão de estrelas no seu curso
circular, meus pés deixam de tocar a terra e eu fico
ao lado do próprio Zeus me alimentando de
ambrosia.” (Famoso epigrama atribuído a
Ptolomeu). No Almagesto (H7-8), Ptolomeu diz o
seguinte: “Em relação à nobreza (kalokagathia) de
ações e caráter (ethos), esta mesma ciência, mais
que todas, prepararia um homem que
compreende; pela contemplação da semelhança,
da boa ordem, da simetria e da modéstia nas
realidades divinas, ela produziria amantes dessa
divina beleza naqueles que a acompanhassem,
acostumando-os a uma semelhante condição da
alma, como se fosse natural.” Ou seja, o humano
faz parte do kosmos, que é visto como orientador
da sua vida prática individual ou coletiva, seja
através de seus ciclos, regularidades ou
finalidades. Isso tem obviamente um caráter ético
e, para alguns, divino. A prática astrológica, por si
só, já pressupõe essa relação entre kosmos e ethos,
entre o que acontece no céu e o que acontece na
terra, então não é possível fazer astrologia sem
considerar essa relação. Evidentemente, estamos
falando de uma cosmologia antiga, que entende o
kosmos como um mundo fechado e não como as
ciências naturais o entendem hoje.

Qual a ligação entre destino e livre-arbítrio e os
conceitos de cosmologia?
A questão aqui é definir o que é destino e livre
arbítrio e como se pensa isso num kosmos fechado.
Essa é uma longa discussão, mas vamos nos ater a
Ptolomeu, que trata disso de saída no livro (este é
mais um dos motivos para termos trabalhado
detalhadamente sobre os três primeiros capítulos),
tendo em vista que esta era uma discussão cara
para a filosofia. Para ele, a astrologia é conjectural,
não há determinismo forte, e sim o que hoje
chamamos de tendências. Ptolomeu assume que há
uma série de influências na vida humana, além da
astrológica. Portanto, se opusermos esses dois
conceitos, Ptolomeu seria um afirmador do livre
arbítrio frente à ideia de um destino imutável.

Como o estudo da cosmologia helenística pode
contribuir com a noção de ética na sociedade
contemporânea?
Retomar a visão astrológica, ou da cosmologia
helenística, vai ao encontro de uma demanda
extremamente contemporânea, já iniciada por
Darwin e corroborada por vários autores de áreas
diferentes, como Latour, por exemplo, que tem
como uma de suas premissas reinserir o homem na
natureza. A ciência moderna, com pretensões de
dominação, julgou ser possível separar o
humano/cultura da natureza. Como podemos ver,
esse projeto não deu certo. Portanto, a retomada
da cosmologia que fundamenta a astrologia pode
nos fazer repensar nossa relação com a natureza.
Assim, não só a astrologia, mas qualquer
concepção de mundo que reinsira o homem no seu
habitat será bem-vinda.
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O que não pode deixar de ser dito sobre o livro?
Em seus quase dois mil anos de idade, o
Tetrabiblos tem uma bela e longa história de
escritas e reescritas nas mais diversas línguas e nos
mais diversos lugares. Hoje inscrevemos mais uma
reescrita nessa história e, pela primeira vez,
diretamente do grego para a língua portuguesa.
Por si só, este já seria motivo suficiente para ler este
livro. Não temos a pretensão de recuperar a
intenção do autor, isso só seria possível com uma
máquina do tempo/espaço, mas quisemos oferecer
um pouco do nosso olhar sobre Ptolomeu e sua
obra para o leitor contemporâneo. Decerto, se
fossem outras pessoas em outro contexto, o
trabalho seria diferente. Portanto, este livro serve
como um convite a pesquisas futuras, e esta é a
bandeira da Academia Celeste. Algumas sugestões
de pesquisas são dadas no próprio livro, como a
questão de gênero, etnoastrologia, história dos
conceitos astrológicos, filosofia da astrologia etc.
Adquira o livro no site da Editora Eduem

CRISTINA DE AMORIM MACHADO
Professora adjunta D do Departamento de Fundamentos da Educação da
Universidade Estadual de Maringá, onde coordena a área de Metodologia de Pesquisa
e o GP de Science Studies da UEM. Doutora em Letras (PUC-Rio), com tese sobre a
história da tradução do Tetrabiblos, mestre em Filosofia (PUC-Rio) e bacharel em
Filosofia (UERJ). Coordena, junto com Marcus Reis Pinheiro, o grupo Academia
Celeste, junto ao qual tem sido realizado, há mais de 10 anos, um trabalho de
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A ORDEM
COMO VALOR
Por Silvia Ceres

Tradução Nicole Zeghbi

Recentemente, a Netflix estreou "Ordem na casa
com Marie Kondo", série baseada nos textos da
autora de sucesso que também protagoniza o
reality, e cuja massiva repercussão com a
audiência foi notável.
Mas quem é Marie Kondo? A informação é que
nasceu em Tóquio (Japão), em 4 de outubro de
1984, vendeu 44.000.000 cópias em 33 países e a
revista Time a considerou em 2015 uma das cem
pessoas mais influentes do mundo.
Em espanhol duas de suas obras são conhecidas
"A mágica da arrumação" e "Isso me traz
alegria".
Uma mistura de coach e guru, que ensina passo
a passo a seus seguidores como arrumar suas
casas, de forma a ter harmonia e felicidade.
Você se perguntará: o que esse sucesso editorial
e televisivo tem a ver com a Astrologia?
É o que tentarei explicar agora. Primeira
observação: Marie pertence à geração nascida
com Saturno e Plutão em Escorpião. No seu caso
ainda há Vênus (regente do Sol e Mercúrio), em
10º de Escorpião.

Apenas com esses dados, podemos entender
grande parte dessa relação da harmonia e
felicidade – Vênus, com a ordem – Saturno,
com o desfazer-se de objetos supérfluos e / ou
inúteis - Plutão.
Até aqui, podemos pensar criteriosamente em
uma, das muitas configurações pessoais, que
compõem o estilo de vida de cada indivíduo.
Mas por que a abordagem teórica de Marie
Kondo ganhou tanta popularidade? Para tentar
responder analisaremos a natureza de Saturno e
Plutão, as características sociais do trânsito em
Escorpião e Capricórnio, signo pelo qual
transitam atualmente.
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Os senhores do limite
No sistema solar vigente durante milênios,
Saturno era o limite de um sistema solar
considerado um modelo estável, constante,
invariável e permanente. A partir do século XVIII,
a descoberta de cada um dos planetas
transaturninos, revolucionou o paradigma
astronômico e, portanto, da relação do homem
com o cosmos.
Quando Plutão foi descoberto, em 1930, o
planeta se tornou o novo limite, embora um
tanto exótico devido à sua órbita irregular. Mas
apesar de tudo, cumpriu sua função de "senhor
do umbral" entre o sistema solar e "o vazio".
Revelou-se, através de sucessivas observações,
cada vez menor, com sistema duplo, até que em
2006, os membros da União Astronômica
Mundial questionaram sua classificação como
planeta.
Assim, Plutão desfrutou, por mais de 70 anos, da
categoria de um suposto limite, suposto planeta
e suposta fronteira. Enquanto isso, a sociedade
se deparava com situações difíceis de delimitar,
desde a teoria do caos e da incerteza ao
desmonte dos princípios racionais sustentados
pela modernidade.
Saturno – como restrição e limite – está
relacionado ao conceito de rigidez, disciplina, lei,
hierarquia, esforço. Remete ao princípio da
autopreservação, seja por meio de atitudes
defensivas, seja pela ambição que leva ao
cumprimento do dever com o consequente
sentimento de confiança e segurança. Está
associado à forma, à estrutura, à estabilidade
que a lei proporciona, às tradições culturais e

ISA 2018

Chronos - cemitério de Varsóvia

sociais, às figuras de autoridade, à função
paterna. Ajuda a aprender com a experiência "la letra con sangre entra" - dando seriedade,
cautela, sabedoria de vida, paciência, economia,
atitude conservadora, responsabilidade.
Plutão, mitologicamente o senhor do submundo,
está ligado ao oculto, poderoso e invisível. A
máfia em suas várias versões, o capital que move
os fios do poder.
Plutocracia - são representações sociais de
Plutão. No nível pessoal, produz situações
limitantes, crises, medos difíceis de expressar,
temor por ameaças sem fonte definida.
É consenso na astrologia mundial que a
combinada ação de ambos os planetas tende à
ideologias de direita, a exacerbar os
nacionalismos e aos governos com tom
autoritários.
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Quando Plutão é mais poderoso - como
aconteceu no trânsito em Escorpião - denota
uma tendência à destruição para uma
reconstrução posterior, isso significa que o
oculto emerge à superfície, tornando visível o
que habitava as profundezas.
Mas se é Saturno quem domina - como acontece
atualmente no trânsito por uma de suas casas,
Capricórnio - a combinação com Plutão indica
períodos tensos, caracterizados pela tendência à
contração, seja ela da disponibilidade econômica
ou das liberdades e direitos individuais e sociais.
Período de crise e conflitos internacionais,
movimentos conservadores, impulsos totalitários
e opressão sistemática. A função de Plutão é
tornar agudo em grande escala - devido à
intensificação de sua força e poder de
convencimento e domínio sobre as massas – o
autoritarismo, o desejo de segurança, a
confiança nas normas estabelecidas, a tradição e
o conhecido, isto é, tudo aquilo que assegura a
estruturação de um mundo processado por
Saturno.

Transitando por Escorpião
O deslocamento de ambos os planetas pelo
signo de Escorpião, durante a década de 80 do
século passado, foi acompanhado pelo crescente
boom do pensamento neoliberal.

"O raptp de Proserpina" - Gian Lorenzo Bernini

Sucintamente, é um movimento que se opõe à
intervenção do Estado no funcionamento da
economia, partidário da privatização das
empresas e dos serviços públicos, da redução
dos gastos sociais, da promoção da livre
concorrência, das grandes corporações e do
enfraquecimento e desintegração dos sindicatos
para impor, com mais facilidade, um modelo de
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precariedade laboral. Defende as leis do
mercado, o livre comércio e acompanhou a
expansão da globalização como processo de
caráter econômico, tecnológico e social.
Simultaneamente, no campo do pensamento,
Francis Fukuyama enunciou o "fim da história"
como a realização e aceitação geral da
democracia liberal, enquanto Zygmunt Bauman,
a partir de uma perspectiva crítica, enunciaria os
inconvenientes humanos de viver em uma
"realidade líquida", em um estado de contínua
incerteza, sem orientações claras e referências, o
que impede os cidadãos comuns de projetar
seus projetos no futuro.
No mapa político, Ronald Reagan (EUA) e
Margareth Tacher (Grã-Bretanha) levaram com
firmeza os princípios do neoliberalismo em seus
respectivos países até que se espalhassem a
outras latitudes, como uma mancha de óleo.
Anteriormente dissemos que quando Plutão é o
fator dominante na aliança com Saturno, há uma
tendência à destruição. Neste caso, dinamita o
chamado "welfare state" que, após o fim da 2ª
Guerra e durante várias décadas, produziu uma
melhora acentuada nas condições de vida das
grandes massas da população ocidental, devido
a uma distribuição mais equilibrada da riqueza e
ao avanço de uma legislação protecionista para
os setores mais vulneráveis.

Transitando por Capricórnio
A passagem dos dois planetas pelo signo
cardinal de Terra, domicílio de Saturno como já
mencionamos, enfatiza o fator de desempenho,
seja na área material, intelectual, emocional ou
ético, próprio desse elemento.

Mas para cumprir o pragmatismo proposto pelo
elemento Terra é necessário ter normas
definidas e categóricas. Não é estranho então,
que em face da ansiedade e de tantas ameaças
possíveis, incontroladas se incontroláveis,
muitos cidadãos assustados exijam políticas de
ordem que aceitem diferenças rígidas entre
pobres e ricos, estrangeiros e nativos, hétero e
homossexuais, etc.
Esse desejo de retornar a um mundo claro e
definido, delimitado, categorizado, é o que
circula nas sociedades, promovendo o risco de
cair em autoritarismos perigosos para os ideais
de liberdade e democracia. Na pior versão de
Capricórnio, mais valem crianças maltratadas
por um pai despótico, do que ser órfão e ter que
decidir em todos os momentos como agir.
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A ordem como valor
No contexto geral das reivindicações de
disciplina, o discurso de Marie Kondo se encaixa
perfeitamente com a inquietude dos tempos
atuais.
Não só perdemos a harmonia no mundo
exterior, onde qualquer um que se aproxime
torna-se um possível inimigo, pronto para nos
atacar, mas em nossa própria casa, onde os
objetos acumulados sem critérios nos impedem
a felicidade.
Tudo isso, sim, sem qualquer questionamento
sobre as desigualdades ou os efeitos nocivos para a sociedade e o planeta que habitamos - do
estímulo ao consumo constante e
desnecessário. O assunto parece estar reduzido
a maus hábitos pessoais que devem ser
corrigidos, desconectados de qualquer menção
ao coletivo, a quem ou porque chegamos a essa
situação de inquietação.
Muitos anos depois de saber que cada pessoa
tem um senso de organização próprio, que
quando alguém, mesmo com a melhor das
intenções, arruma os objetos em nossa mesa ou
sala com um critério diferente, nos sentimos
perdidos e não encontramos mais nada, aparece

essa "fada" metódica que, em cinco ou seis
passos, promete o desfrute do paraíso perdido
pela indisciplina.
Mensagem bem parecida com a de alguns
líderes políticos e / ou religiosos que insistem,
como Marie, em impor uma ordem externa para
retornar a um mundo onde para ser feliz, é
necessário apenas aceitar as coisas "como
devem ser".
Do ponto de vista astrológico, não é estranho
que o sucesso e a massiva repercussão
alcançada por esta filha, digna da configuração
de ambos os planetas em Escorpião, se torne
porta-voz convincente dos valores impostos pelo
período social dos dois planetas que transitam
em Capricórnio.
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Documentário narra trajetória de Dorival Caymmi (Portal EBCdivulgação)

DORIVAL CAYMMI

Entre o mar e a terra
Por Marcos Monteiro

Acontece que eu sou baiano...
Estudar astrologia natal fica muito mais
interessante – e divertido – quando analisamos
mapas de artistas famosos em busca das suas
criações artísticas.
O mapa natal é uma matriz simbólica, e suas
possibilidades parecem se concretizar na arte
de forma tão clara quanto nas outras áreas da
vida. Isso é muito impressionante no caso de
narrativas – livros, roteiros, letras de música. Os
caminhos mostrados no céu parecem poder ser
percorridos no mundo ficcional.

Dorival Caymmi é um exemplo interessante,
porque em suas canções algumas imagens e
temas se repetem bastante, e não são difíceis de
encontrar no mapa.
Caymmi nasceu em Salvador, em 30 de abril de
1914; às 22:50, segundo Stella Caymmi (na
biografia “Dorival Caymmi: o mar e o tempo”,
Editora 34, 2001).
Mapas com o ascendente tão próximo da
mudança sempre me fazem suspeitar do horário,
mas é o único que temos.
O meu ponto de partida em qualquer mapa é o
temperamento; eu gosto de saber qual é o
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material com o qual o nativo foi feito, por assim
dizer.
O temperamento de Caymmi é fleumático, o que
não deve ser surpresa para ninguém. Fleumático
é o temperamento frio e úmido, associado aos
desejos, às emoções, aos prazeres... e à água.
É interessante que os dois planetas mais fortes
do mapa, Vênus e a Lua, são dois planetas frios e
úmidos, associados à água.

“O pescador tem dois amor
[Os pescadores eram tradicionalmente associados
a Saturno, regente da casa um de Caymmi.]
Um bem na terra
Um bem no mar
O bem de terra é aquela que fica
Na beira da praia quando a gente sai
O bem de terra é aquela que chora
Mas faz que não chora quando a gente sai
[Vênus está em Touro, no signo de terra. Ela chora
porque tanto o futuro quanto sair da terra são ruins
para ela; falo mais sobre isso abaixo].

São os dois bens do pescador (“O Bem do
Mar”):
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O bem do mar é o mar, é o mar
Que carrega com a gente
Pra gente pescar
O bem do mar é o mar, é o mar
Que carrega com a gente
Pra gente pescar
[A Lua está no meio de Câncer, signo cardinal da
água: água se movendo, rápida, o mar revolto. A
Lua “carrega” porque domina mais da metade
dos planetas do mapa. Também falo sobre isso
mais tarde.]”
Como a música deixa claro, o mais poderoso é o
bem do mar: a Lua é o planeta mais forte, a
“Senhora da Natividade”.
O elemento parece estar presente não só nas
letras, mas nas melodias, e também no modo
de compor. Fleumáticos interagem com o
mundo por meio da fleuma – das emoções e
dos desejos. Então, quando não há um objeto
de desejo, quando a ação não é gostosa (ou
quando a ação não ajuda a fugir de algo
desagradável), é mais provável que o fleumático
simplesmente não faça. É por isso que muitos
textos antigos descrevem fleumáticos como
apáticos, o que não é verdade. A apatia é o
período de repouso entre as paixões – é quando
a maré baixa.
Com uma carreira muito mais longa que artistas
como Chico Buarque e Caetano Veloso, ele
gravou quase metade do que os dois. Consta
que, depois do sucesso de “O que que a baiana
tem?” para o filme “Banana da Terra”, com
Carmen Miranda, foi contratado por uma
gravadora... e foi mandado embora, algum
tempo depois, porque gravava uma quantidade
de músicas muito abaixo da estipulada no
contrato.

Ele também demorava para compor, levando
meses para terminar uma canção (mas
Maracangalha ficou pronta em poucos minutos).
Um fleumático, ainda por cima,significado por
Saturno, regente do ascendente; o planeta mais
lento do Zodíaco.
Ele era significado por Saturno, mas há dois
planetas que influem de forma bastante próxima
no seu comportamento, em como as pessoas o
viam: Marte, conjunto à cúspide da casa sete (e,
portanto, oposto à casa um) e Vênus, em trígono
com o ascendente.
Em primeiro lugar, são dois planetas com
atitudes muito diferentes com relação ao futuro.

O Samba da Minha Terra...
Para Vênus, o futuro é algo ruim, a ser evitado, o
importante é manter as coisas como estão.
Mudando de signo, Vênus pula para a cúspide
da cinco, mudando de casa, então sair de Touro
é sair da terra natal. Acho que o leitor vai
lembrar de todas as canções em que Caymmi
exalta a Bahia, Salvador, as tradições da terra, os
costumes.
A relação de Caymmi é sempre com o passado
da Bahia. A religião dos mais velhos, a vida
tradicional, os costumes antigos, as lendas
regionais, histórias contadas de pai para filho.
Era sempre um olhar para trás.
Esse amor pelo passado se reflete até em
músicas que não falam da Bahia, como
“Marina”, em que ele reclama da novidade da
maquiagem, e diz que prefere o rosto natural da
musa.
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Andei, por andar, andei...
Para Marte, o futuro é a saída da própria queda.
As águas de Câncer, para Marte, são terríveis.
Marte é o regente da casa quatro: o jovem
Caymmi cantava sobre Salvador, mas assim que
pôde se mudou para o Rio de Janeiro e, mesmo
depois de famoso, nunca voltou a morar na
Bahia.
É necessário andar, ir à frente. Fazer uma viagem,
mesmo que lhe assaltem pelo caminho (e ele
perca o facão, com todo o aço que tinha). Ir a
Maracangalha, mesmo que Anália não queira ir.
Mas nunca ficar longe da praia. A praia, como
todos sabem, é aquele pedaço de terra seco,
aquecido pelo Sol, logo do lado do mar: para
Marte, é o começo de Leão, saindo de Câncer. As
Canções são sempre Praieiras, porque Quem
vem para a beira do mar nunca mais quer voltar.

Ele é muito mais agradável e simpático do que
Saturno em Gêmeos poderia fazer supor; mas
não é efusivo, nem falante. Marte concede
agitação, uma aparência mais atlética,
reatividade, e mais uma coisa: estando no
descendente, a “casa dos outros”, ele age como
um oficial da alfândega. As pessoas tendem a ver
Dorival pelo prisma de Marte, e pessoas entram
na vida dele por aí. Como eu já disse, Marte rege
a casa quatro, a terra natal, e está na beira do
mar.
Marte em Câncer, na própria queda, simboliza
valentões. Caymmi não parecia ser assim na vida
pública, mas esse personagem, de vez em
quando, aparece nas suas canções, como “João
Valentão”.
Minha lembrança pessoal de Dorival Caymmi é
na Rio das Ostras da minha infância, onde era
fácil encontrá-lo... na praia.

Dorival Caymmi (foto de divulgação copiada da internet)

Os dois planetas, por fazerem aspecto próximo
com o ascendente, têm uma influência grande

sobre o comportamento, a aparência externa do
nativo.
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A Rainha do Mar
Caymmi menciona em várias músicas, de
alguma forma, a Rainha do Mar (às vezes, ele
especifica que é Janaína, ou Iemanjá, o Orixá das
águas). Iemanjá também está ligada à fertilidade,
e é a mãe dos Orixás.

Iemanjá

Os dois planetas mais fortes do mapa, como eu
disse antes, são Vênus e a Lua. Mas a Lua parece
muito mais claramente relacionada a esse
aspecto. No próprio domicílio, no meio das
águas, exaltada pelo Sol e por Vênus, amada e
temida por Marte, é claramente a Rainha do
Mapa.

Ela também tem uma relação próxima com
Saturno, regente da casa um, o próprio Dorival:
eles estão conjuntos por antiscion.
A atitude oposta de Marte e a Lua com relação
às águas é extremamente importante: primeiro,
porque são os dois únicos planetas que estão em
signo de água, num temperamento fleumático.

Depois, porque são duas vozes bastante altas
no mapa. Marte, pela posição; a Lua por ter
influência sobre tantos dos outros planetas.
Isso se reflete nas músicas. Caymmi canta
várias histórias tristes sobre os pescadores que
vão para o mar e não voltam; o mar aberto é
mais tentador, mais impressionante, mais
vivo... e mais assustador que a praia. Quem
vem para a beira do mar nunca mais quer
voltar, mas É doce morrer no mar, nas ondas
verdes do mar: e ele não deixa que a gente
esqueça que a jangada pode ir com Chico,
Ferreira e Bento, mas voltar só.
Uma das músicas em que aparece esse temor
reverencial, quase religioso, das águas, não é
sobre o mar. A Lenda do Abaeté é sobre a lagoa
de mesmo nome.
“No Abaeté tem uma lagoa escura
[A Lua, na última fase, com pouca luz, no meio de
um signo de água, abaixo do horizonte]
Arrodeada de areia branca
[O começo de Leão, acima do horizonte, um
signo quente e seco, domicílio do Sol]
Ô de areia branca
Ô de areia branca
De manhã cedo
Se uma lavadeira
Vai lavar roupa no Abaeté
Vai se benzendo
Porque diz que ouve
Ouve a zoada
Do batucajé
[A lenda diz que , no meio da lagoa, vive
Iracema, uma noiva abandonada que seduz os
homens casados e os afoga. Outras versões dizem
que ela é a morada de Iemanjá, ou de Iara.]
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O pescador
Deixa que seu filhinho
Tome jangada
Faça o que quisé
Mas dá pancada
Se o seu filhinho brinca
Perto da Lagoa do Abaeté
Do Abaeté
A noite tá que é um dia
Diz alguém olhando a lua
[A lua no mapa tem pouca luz, mas muita
importância. Mas não duvido de que a Lua
estivesse cheia quando Caymmi compôs a música].
Pela praia as criancinhas
Brincam à luz do luar
O luar prateia tudo
Coqueiral, areia e mar
[As areias são seguras, mesmo com a influência da
Lua. O meio das águas, não.]

“O mar quando quebra na praia
É bonito, é bonito o mar
[“Bonito”, como a Lua bem dignificada. Mas não
seguro. E é bonito 'quando quebra na praia', no
conforto da terra.]
Pescador quando sai
Nunca sabe se volta
Nem sabe se fica
Quanta gente perdeu
Seus maridos seus filhos
Nas ondas do mar
[Saturno, e não Marte, era o planeta
tradicionalmente associado à gente do mar; mas a
associação é clara o suficiente.]
[...]
Pedro vivia da pesca
Saia no barco
Seis horas da tarde
Só vinha na hora do sol raiá
Todos gostavam de Pedro
E mais do que todas
Rosinha de Chica

Dorival Caymmi (foto divulgação)

A gente imagina
Quanto a lagoa linda é
A lua se enamorando
Nas águas do Abaeté
Credo, Cruz
Te desconjuro
Quem falou de Abaeté
No Abaeté tem uma lagoa escura”

Outra letra em que essa tensão entre a beleza do
mar visto da praia e seus mistérios terríveis para
quem o navega é muito aparente é “O Mar”.
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A mais bonitinha
E mais bem feitinha
De todas as mocinha
Lá do arraiá
Pedro saiu no seu barco
Seis horas da tarde
Passou toda a noite
[Passou o signo inteiro.]
Não veio na hora do sol raiá
[Não chegou no horizonte, que é o “ponto seguro”
de Marte. O descendente é onde o sol se põe, não
onde ele nasce, mas a ideia de transição do dia
para a noite está ali.]
Deram com o corpo de Pedro
Jogado na praia
Roído de peixe
Sem barco sem nada
Num canto bem longe
Lá do arraiá
Pobre Rosinha de Chica
Que era bonita
Agora parece
Que endoideceu
Vive na beira da praia
Olhando pras ondas
Andando rondando
Dizendo baixinho:
“Morreu, morreu, morreu, oh...“
[A influência da Lua não é só destrutiva, mas pode
enlouquecer. A Lua está tradicionalmente ligada à
mente e a perder a sanidade, como as palavras
“lunático” e “aluado” deixam claro.]”
Essa tensão se repete nas partes árabes.
Existem sete partes essenciais, cada uma delas
associada a um dos sete planetas.

Hécate

A parte da Fortuna, associada à Lua (3°11' de
Áries), está exatamente oposta à Parte da
Coragem, associada a Marte (3°24' de Libra). Por
antiscion, essa oposição cai nas cúspides da
casa III (Coragem) e IX (Fortuna), enfatizando o
risco de os deslocamentos cotidianos do
trabalho, pelo mar, se transformarem na viagem
definitiva para além da vida.
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O que é que o baiano tem?
Eu queria terminar com uma análise superficial
de um momento importante na vida do músico.
O primeiro contato de Caymmi com a fama foi
quando Carmen Miranda gravou “O que é que a
baiana tem?”, no filme “Banana da Terra”,
lançado em fevereiro de 1939. Ele havia
composto a música antes, mas não encontrei a
data certa, nem da composição, nem das
gravações de Carmem e Caymmi; então, resolvi
analisar as progressões e a Revolução Solar do
lançamento do filme.
Nas progressões secundárias entre os 24 e 25
anos, o que eu esperava encontrar era um
indício (ou mais indícios) de fama.
Uma conjunção tripla entre Júpiter, Parte da
Fortuna progredida e Ascendente progredido
parece ser um indício forte o suficiente.

Mas além disso temos uma conjunção Sol-Lua.
Antes do fim do período, a Lua faz também
conjunção com a parte da Necessidade (parte de
Mercúrio) natal, e com Mercúrio progredido, que
está conjunto à Lua natal por antiscion (ou seja,
é uma tripla conjunção Lua progredida/Mercúrio
progredido/antiscion da Lua natal). Mercúrio
significa escolhas, a necessidade de ter que
tomar decisões que implicam privação. Mas
também rege a casa cinco de Caymmi, sua
produção artística.
Testemunhos de escolha – foi o período em que
ele se mudou para o Rio – e de sucesso. O
menino da Bahia teve uma música escolhida
para um filme estrelado por Carmen Miranda (o
último no Brasil, aliás).
A Revolução Solar para o período:
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Não pretendo fazer uma análise completa, mas
alguns pontos chamam a atenção.
Primeiro, a Lua está, por antiscion, na cúspide
da dez, enfatizando a carreira. O Nodo Norte no
ascendente parece reforçar a ascensão
profissional. Vênus, regente da casa dez natal,
está conjunta à cúspide da casa cinco natal,
enfatizando de onde esse sucesso vem; a
mesma coisa é enfatizada pela casa cinco da
Revolução, conjunta ao Nodo Norte natal.

Testemunhos de mudança na carreira
relacionada à criação artística. Não estamos
muito longe do que aconteceu.

Canção da Partida.
Bom, é isso. Me despeço do leitor aproveitando a
partida de Caymmi.
Ele morreu em agosto de 2008.

Dorival Caymmi (foto de Evandro Teixeira)

O Sol (que na revolução rege a casa dez,
carreira) está em conjunção mundana com a
Lua do mapa natal. Uma conjunção mundana é
quando um planeta está na mesma posição por

casas que outro (o Sol numa revolução solar está
sempre, por definição, no mesmo grau do
Zodíaco, mas não está sempre na mesma casa,
nem sempre à mesma distância da cúspide).O
regente da casa cinco, a criação, está prestes a
entrar no próprio domicílio.
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Nas progressões para aquele ano, a Lua
progredida se opõe à Lua (e, por antiscion, a
Saturno) natal. Para um jovem de 20 anos, eu
esperaria mais; para um senhor de 94 anos, é
preocupante. Fortuna progredida passa por
Vênus e Marte progredidos e termina em
conjunção com Parte da Coragem natal (oposta à
parte da Fortuna natal).
Para os leitores que estranharam que eu não uso
Netuno, Urano, ou Plutão, ou sentem saudade
deles, o Sol progredido se opõe a Urano.

Vênus, em seu próprio detrimento e se pondo,
se opõe ao ascendente da Revolução Solar. Ela
rege o ascendente, então significa o nativo.
A cúspide da oito, em 0° de Gêmeos, está
conjunta, por antiscion, com Marte natal.
A oposição próxima entre Marte e Júpiter, no
eixo X/IV, não há de ser coisa boa. Mas acho que
com o que já temos o evento já fica claro.

Caymmi tenha sido recebido por Deus na
MARCOSQue
MONTEIRO
outra margem do mar mais sinistro de todos, na
viagem da qual ninguém volta.

MARCOS MONTEIRO
Eu comecei a estudar astrologia com Pedro Sette Câmara, exastrólogo e ex-aluno do astrólogo inglês John Frawley. Minha
intenção era entender o simbolismo natural. Com o tempo,
fiquei interessado em saber se esta técnica (pelo menos para
mim) estranha funcionava, e comecei a estudar astrologia
horária. Muitos anos depois, tendo estudado e praticado muito
por conta própria, eu fiz o curso de horária do Frawley, tendo me
graduado (Horary Craftsman) em 2012.

www.marcos-monteiro.com
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Frida Khalo - foto divulgação web

FRIDA KHALO

Estudo de Caso sob a ótica Helenística
Por Paula Belluomini

Em meu artigo anterior publicado na 3a edição
desta revista fiz uma análise tanto psicológica
quanto tradicional da personalidade marcante
de Frida Kahlo, uma das artistas plásticas
surrealistas mais importantes do século XX, sem
dúvida a artista mais celebrada do México, que
focou sua obra na valorização das raízes
folclóricas de seu país, comprometida com a
cultura local, ativismo político na defesa dos
menos privilegiados e justiça social.

Apenas algumas passagens de sua vida serão
aqui demonstradas, pois uma vida inteira é
muito material para um artigo. Quero sim me
concentrar nos eventos mais marcantes,
notoriamente o acidente de ônibus que foi um
momento grave que mudou sua vida; sua ida a
San Francisco com Diego Rivera no final de 1930;
a traição de Diego e Cristina, sua irmã; a viagem
solo a Nova York em 1938 e a sua morte – que
pode ter sido auto infligida.

Neste artigo quero compartilhar a técnica de
Profecção Anual que venho usando em minhas
análises e demonstrar como o regente do ano
derivado nesta técnica desencadeia
acontecimentos pesados ou favoráveis,
dependendo de sua promessa no mapa.

Este método de previsão é provavelmente o mais
comum usado da antiguidade, presente e
mencionado nas obras de praticamente todos os
autores helenísticos cujos textos sobreviveram.
Há demonstrações da técnica ou pelo menos
menções nos trabalhos de Manilius,
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Astronomica, book 3; Dorotheus, Carmen
Astrologicum, book 4; Ptolomy, Tetrabiblos,
book 4; Valens, Anthology, books 4; Firmicus,
Mathesis, book 2., e que continuam na astrologia
medieval mais tarde na tradição. O mais antigo
estudo sobre este tema, até hoje sabido, foi
escrito por Manilius em 15 a.c. que usa o Sol,
assim como o ascendente como ponto de
partida. O mais extenso e relevante de todos os
textos sobreviventes sobre este tema porém vem
de Vettius Valens em sua Antologia, no qual ele
apresenta uma versão mais complexa da técnica.
Esta técnica tem como objetivo determinar o
planeta regente do ano. Para tanto se faz a
contagem a cada ano, até a casa/signo cujo

planeta regente vai ilustrar a qualidade do
período, que começa a partir de seu aniversário
até a próxima revolução solar. A técnica
também conta com cálculos que podem ser
aplicados em subdivisões mensais, diárias e a
cada hora. A contagem a partir dos luminares é
sugerida por autores prominentes, incluindo
Valens e Ptolomeu, assim como a partir do MC,
da roda da fortuna ou qualquer ponto do mapa.
Porém a contagem a partir do ascendente
permaneceu mais comum.
(...) quando investigamos o tempo de vida e as
atividades corporais ou mentais, contamos a partir do
Ascendente[1].

[1] Valens, Anthology, book IV, 11: 13 trans. by Riley com tradução livre para o português
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O acidente de ônibus
Aos 18 anos de idade, ao retornar para casa
após os estudos com seu amigo Alejandro
Gómez Arias, o ônibus que os levava colidiu
com outro veículo causando várias mortes.
Frida Kahlo ficou gravemente ferida. Uma barra
de ferro a perfurou pela pélvis fraturando sua
bacia; ela quebrou ambas as pernas, a clavícula
e algumas costelas, além de deslocar alguma
vértebras da coluna. Seus ferimentos foram
quase fatais. Era tarde do dia 17 de Setembro de
1925, um ano de profecção de casa VII. No caso
de Frida, uma casa vazia, regida por Saturno, o

Juan Guzman - Frida Kahlo en el Hospital Inglés, Ciudad de México, 1950

Como a denominação em latim sugere, a cada
ano de revolução solar, ocorre o “avanço” ou o
“progresso” anual da regência daquele
determinado período para a próxima casa. É
essencialmente uma técnica simples, pois
consiste em contar um signo por ano a partir do
signo ascendente. Desta forma, o primeiro ano
de vida, que começa a partir do momento do
nascimento até completar 1 ano, é um ano de
profecção de casa I. A partir do primeiro
aniversário, o ano de profecção será de casa II.
Ao comemorar 2 anos de idade o ano será de
casa III, aos 3 de casa IV e assim por diante.
Quando determinada a casa por profecção
anual, há alguns fatores a serem considerados.
Em primeiro lugar, os temas associados àquela
casa se tornam ativos para aquele ano; em
segundo lugar o regente da casa profectada é de
suma importância, já que rege o ano, e suas
condições, sejam elas natais, na revolução solar
ou nos trânsitos, ditam as condições do
período. Em terceiro lugar os planetas que
ocupam a casa profectada e mais a revolução
solar em conjunção ao ano profectado, que
permite uma análise mais completa.

maléfico a favor do séquito. O mapa diurno pode
manifestar Saturno de forma quase positiva,
quando disciplina e esforços extras acabam por
resultar em vantagem para o nativo. Além disso
a posição de Saturno no mapa tem recepção
com seu dispositor, Júpiter em trígono, o que é
um fator de mitigação importante. Saturno
porém está estacionário na casa VIII, uma das
casas desfavoráveis e forma quadratura superior
a Vênus, um aspecto que perturba assuntos
relacionados a casa III e X. Então, por que o
infortúnio diretamente contra sua saúde e
corpo? Há que investigar mais profundamente.
Para encontrar a influência geral em qualquer
natividade, será necessário contar os anos a partir
do Sol, da Lua e do Ascendente (...) Essas três
figuras têm grande influência, seja a transmissão
para os benéficos, para os maléficos, para os
ângulos ou locais de operação, ou para os lugares
que não estão nos ângulos.[2]

[2] Valens, Anthology, book IV, p.78 trans. by Riley com tradução livre para o português.
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Nesta passagem Valens explica sobre a
transmissão da regência do ano, não só do
ascendente, mas também dos luminares, o Sol e
a Lua. Na natividade de Kahlo, que nasceu
durante o dia, predomina o Sol, luminar a favor
do séquito e num ano de profecção de casa VII, a
“promessa” é transmitida ao sétimo signo
oposto ao Sol, onde Marte está em oposição
exata a este.

As Duas Fridas (1939)

Casas cadentes são locais onde planetas
manifestam instabilidade, dissolução e trabalho
forçado. A casa VI – casa da Má Fortuna – em
particular, como o próprio nome diz, revela
perigo, o inesperado, inimigos, casualidades,
desastre e azar.
E Marte nesta casa é especialmente maléfico
durante o dia. Ainda mais mudando de fase
nesta natividade já era de se esperar acidentes e
reversões. Mas quando? Gostaríamos de
presumir nos anos de profecção de casa VI,
porém nestes anos não há a transmissão
específica do corpo (casa I) para o maléfico
contrário ao séquito como exemplifica Valens.

Já no ano de profecção de casa VII, o regente do
marcador da hora transmite para seu agressor
exatamente oposto, retrógrado, cadente e mais
poderoso por estar em exaltação, Marte.

Análise de acontecimentos
Frida Kahlo teve sem dúvida uma vida
conturbada, com altos e baixos, e apresenta em
sua natividade aspectos desafiadores
compensados pelos muitos planetas em
exaltação que atuaram como salvadores e lhe
asseguraram sucesso. Vamos analisar um
importante momento de virada na vida de Kahlo,
final do ano de 1930 e começo de 1931 quando
viajou para os EUA com Diego Rivera e lá foi
paparicada pela elite política e intelectual,
encontrou com importantes nomes do mundo
artístico como E. Weston, R. Stackpole, T.
Pflueger, e conheceu Nickolas Muray, com o qual
começou um intenso e longo romance. Nascida
a 6 de Julho de 1907 - as 8h30 LMT, Coyoacán,
Mexico encontramos a natividade diurna com o
ascendente em Leão. O ano de 1930 é um ano de
profecção de casa XII, onde reside, além do
regente do Mapa e luminar do séquito, o Sol,
também Júpiter em exaltação e a parte da
fortuna em Câncer.
O primeiro aspecto a ser analisado são os temas
regidos pela casa profectada, que no caso – casa
XII – se relacionam com o desconhecido,
isolamento, segredos, aquilo que não deve ser
revelado, inimigos ocultos, perdas e sofrimento;
também terras estrangeiras, escravos, lesões,
doenças, perigos, fraquezas e morte (de acordo
com Valens). Temas estes que encontram
ressonância com o período vivido por Kahlo
enquanto em São Francisco quando o
isolamento, o desconhecido “estrangeiro”,
proporcionou foco na produção artística.
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O segundo aspecto a ser considerado é o regente
do ano, que torna-se então a Lua, igualmente em
exaltação em Touro na casa X, lembrando aqui
que uso o sistema de casas de signos inteiros
seguindo o método usado por Valens.
Se a base geral da natividade for bem sucedida,
o nativo terá um sucesso especial naqueles
tempos se os benéficos estiverem no controle. Se
a natividade é grande, o nativo será um
governador, um procurador ou um dos que têm
autoridade. (É necessário fazer as previsões se
harmonizarem com o teor geral da natividade.)
[3]

muito bem seu amante, na casa XII (segredos) e
a interpretação é literal, ainda combinado o fato
de Júpiter estar em exaltação, o que faz do fato
de Muray ser notório e eminente encaixa-se
perfeitamente na delineação. Os fatores
segredos, inimigos ocultos, perdas e sofrimento
são propícios pois não há caso extraconjugal que
não acarrete dor.

Sua estada em SF foram momentos produtivos
que renderam várias obras importantes,
incluindo Frida e Diego Rivera (1931), um retrato
duplo baseado em sua fotografia de casamento,
e o Retrato de Luther Burbank (1931), que
descrevia o horticultor homônimo como um
híbrido entre um humano e uma planta; obras
que certamente impulsionaram sua excepcional
carreira artística, bem representadas pela Lua
em ótimas condições ainda formando
testemunho através do sextil com os planetas da
casa XII.
O terceiro aspecto da análise é a ativação dos
planetas que se encontram na casa profectada.
Além do regente do ASC e luminar a favor do
séquito, o Sol, Júpiter se encontra nesta casa e é
ativado. Foi lá que Frida conhece Nickolas
Muray, fotógrafo e esportista – competidor
olímpico de esgrima – húngaro-americano dono
de personalidade marcante e reconhecido como
bem-sucedido fotógrafo de modelos que
incluíam celebridades de Hollywood e do
mundo, com seus trabalhos publicados nas
maiores revistas da época. Sendo Júpiter o
regente da casa V (casos amorosos), representa

Frida Kahlo - foto divulgação web.

[1] Valens, Anthology, book IV, p.78 trans. by Riley com tradução livre para o português.
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Frida e a irmã Cristina, Nova York, 1946

A traição de Diego e Cristina
1934 também foi um ano marcante e infeliz na
vida de Kahlo. Depois de sua estada em território
estado-unidense ela volta a Cidade do México
com Rivera e se mudam para uma casa espaçosa
que se tornou um espaço para encontros de
artistas ilustres e intelectuais. Primeiramente o
tema da casa se faz notar. Ano de profecção de
casa IV temas de lar, casa e família ficarão em
primeiro plano. Contudo é regido por Marte, o
maléfico contrário ao séquito e por si só significa
infortúnio na vida do nativo. Foi um ano pouco
produtivo. Frida se encontrava doente e sofreu
várias intervenções cirúrgicas para diferentes
disfunções, incluindo um aborto não desejado.
Marte na casa VI ativo.
Mas ao mesmo tempo quaisquer planetas que
tenham esta relação no mapa natal se tornam
ativos. Saturno, o regente da casa VII que
representa o marido, faz quadratura com Vênus,
a regente da casa III que representa a irmã. Além
dos problemas de saúde, neste ano Frida
descobre da infidelidade de Diego com Cristina,
sua irmã mais velha, o que muito a magoou. O
episódio levou-a abandonar o lar, e a profecção
de casa IV se prova eficiente mais uma vez na
previsão de acontecimentos relacionados ao ano.
Estas (…) figuras <planetas regentes> têm grande
influência, seja a transmissão para benéficos, para
maléficos, para os ângulos ou locais de operação,
(...)
Se, por exemplo, o tempo específico das estrelas
estiver transitando a estrela que transmitiu
<regente>, recebeu ou estava em um ângulo na
natividade, essas estrelas contribuirão com uma
influência de suas próprias naturezas, sejam elas
boas ou ruins, e elas intensificarão o resultado ou
atrapalharão isto.[4]

Outro fator a ser levado em consideração é o
movimento em trânsito do planeta regente do
ano, ou seja o regente do signo que ocupa a casa
por profecção. Sendo Marte o regente do ano de
1934, uma rápida olhada na efemérides mostra
seu movimento em trânsito, em Leão, sua casa I
nos meses de setembro até 19 de outubro de 1934
quando ingressa em Virgem. Em carta datada a 18
de Outubro de 1934, Kahlo desabafa para Ella and
Beltram Wolf seu desespero e separação, auge de
sua indignação contra esta traição de ambos,
marido e irmã. O trânsito do planeta regente
pelos ângulos terá influência acentuada na
previsão dos acontecimentos naquele ano. Se for
um ano regido por um maléfico, portará más
notícias e desencadeará acontecimentos ruins.
No caso não só o regente é um maléfico que
transita pela primeira casa, mas também forma
oposição ao outro maléfico, Saturno, que está em
trânsito em Aquário por sua casa VII de parcerias.
Além dos Eclipses que ocorriam no eixo
Leão/Aquário na época. Se detectados todos estes
fatores unidos aos trânsitos desfavoráveis, não há
como ignorar uma previsão de infortúnio. Eles
acabam finalizando o divórcio em 1939, mas neste
ano ela ficou muito deprimida e se mudou para
um apartamento na região central para se afastar
de Diego.

[4] Valens, Anthology, book IV, trans. by Riley com tradução livre para o português.
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Frida Kahlo y Diego Rivera frente al mural Pesadilla de guerra, sueño de paz (1951)

Outros momentos relevantes
Vou mencionar brevemente outros momentos
relevantes para nosso estudo. Por exemplo
quando ainda jovem no final de 1927 Kahlo
começou a socializar com seu grupo de amigos
estudantes que eram ativistas políticos. Ano de
profecção de casa IX, das filosofias e crenças, a
levaram a se afiliar ao Partido Comunista do
México, que foi uma ideologia de combate (casa
IX em Áries regida por Marte) constante durante
toda sua vida.
Frida Kahlo e Diego Rivera se casam em Agosto
de 1929, ano de profecção de casa XI regida por
Mercúrio onde Vênus se encontra. Vênus é o
planeta do amor e uniões naturalmente, e faz
conexão com seu planeta regente, Mercúrio.
Saturno regente da VII também faz aspecto com
Vênus e isso promete uniões duradouras com
parceiros mais velhos. Foi um casamento
altamente comentado o que também se retrata
pela Vênus ser regente da X, visibilidade pública,
com a Lua nesta casa, muitas vezes revela
pessoas famosas.
Um momento de reconhecimento importante
passou em outubro de 1938 numa viagem solo a
Nova York Kahlo participou de uma exibição e
apesar da depressão econômica metade de seus
quadros foram vendidos. Ano de profecção de
casa VIII, onde Saturno se encontra. Porém
regida por Júpiter em exaltação que faz trígono e
tem recepção. Nesta viagem que durou três
meses também foi comissionada a pintar outros
trabalhos, dentre eles o famoso Suicídio de
Dorothy Hale, 1939. Ainda dentro deste ano de
casa VIII (que vai de aniversário a aniversário) o
Louvre adquirir uma de suas obras, fazendo de
Frida a primeira artista do México a fazer parte
do acervo. Saturno exige disciplina, e no caso de
Kahlo, proporciona resultados positivos.

O benéfico a favor do séquito em boas condições
essenciais em trígono auxilia no sucesso com
respaldo financeiro vindo de outros.

Anos 40 e sua saída em 1954
Durante os anos 40 muitos foram os
acontecimentos mas uma análise detalhada ano
a ano não é o propósito deste artigo. Sabe-se que
nesta década a tristeza e esgotamento
decorrentes das decepções amorosas e
problemas de saúde a levaram ao abuso do
álcool e barbitúricos. Complicações de uma
operação mal sucedida em Junho de 1945 quase
impossibilitaram sua mobilidade, e outra em
1950 a atou a cadeira de rodas e o uso de
muletas. De lá em diante seu quadro só foi
piorando, sendo seu entusiasmo político uma
das razões para continuar lutando – Marte
regente da casa IX em exaltação em Capricórnio.
Há controvérsias a respeito de sua morte,
ocorrida a 13 de Julho de 1954[5}, dias após seu
aniversário de 47 anos. Apesar da causa oficial da
morte ter sido embolia pulmonar, uma de suas
principais biógrafas Hayden Herrera diz que foi
suicídio por overdose, já que a contagem do seu
remédio para dor mostrou uma ingestão
excessiva do barbitúrico.
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É interessante notar os trânsitos, combinados
aos planetas ativos por profecção. A Lua é
muitas vezes de difícil interpretação quando é a
regente do ano, pois move-se com rapidez e
seus trânsitos são poucos sentidos. Mas aí que
devemos prestar mais atenção aos eclipses.
Estes têm mais pesar nos anos de profecção da
Lua. E no caso de Frida não foi diferente, faleceu
entre eclipses após os nodos lunares
ingressarem no mesmo eixo de seus nodos
natais invertidos. Primeiro, Marte estaciona
retrógrado dia 23 de Maio de ’54 a 8º de
Capricórnio e começa seu movimento contrário
a ordem zodiacal. Daí dia 30 de Junho vem um
poderoso eclipse solar total a 8º de Câncer,
mesmo grau em signo oposto. Os nodos estão
estacionados a 14º do eixo Câncer/Capricórnio,
pairando no Sol de Frida, regente de seu mapa.
Mercúrio passou por seu Sol e está
retrogradando também em Câncer, a dois dias
de mudar de fase. Lembremos que Frida nasceu
com Mercúrio a mudar de fase estacionário
retrógrado.
Marte no signo agrava e reforça sua desilusão,
além de deprimir a saúde. Kahlo nasceu com
Marte retrógrado, que estacionou no grau 6º de
Capricórnio antes de seu nascimento. Agora,
como que para resgatá-la, Marte pela primeira
vez em sua vida, estaciona próximo a este grau
8º) deste signo e desencadeia momentos de

Frida Kahlo - "Family Tree"

Ano de profecção de casa XII, que é regida pela
Lua, portanto o regente do ano é a Lua. Além
disso é lá onde se encontram o Sol – luminar a
favor do séquito e regente do marcador da hora
– e Júpiter, regente da sinistra casa VIII. O
regente do ASC na casa XII caracteriza aqueles
taxados como inimigos de si mesmos, os que
infligem sua própria dor, e que tem atitudes
contrárias ao seu próprio bem-estar.

(profunda ansiedade e depressão. Ao ingressar
em Sagitário (contrário a ordem) aumenta a
desolação.
A Lua, regente do ano, em exaltação na casa X,
sempre guardou em Frida a expectativa de uma
vida melhor e a expôs como constante
sofredora. O ano de profecção de casa XII, que
representa o fim e a morte, desencadeia a ação
auto afligida de Frida e guarda o Sol, regente de
seu mapa, que forma uma implacável oposição a
Marte, o foco incisivo de movimento contrário,
representativo da separação e inquietude que
finalmente se expressa em sua almejada saída.
Como consolo, na noite de sua morte, não só
Júpiter estava presente em Câncer prestes a
fazer seu retorno, sinal de proteção, mas
também Vênus que estava em Leão ingressou
em Virgem, às 2h42 da manhã, não sem antes
formar quadratura com a regente do ano, sua
Lua natal a 29º43’ de Touro e nesta transição
esperançosamente levar sua alma.
"Espero alegre la salida – y espero no volver
jamás." – Frida
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Conclusão
Profecções Anuais parece uma solução muito
simplória dos desencadeamentos do tempo,
porém se mostra uma técnica poderosa em
todas as análises que tenho feito. Quando usada
em combinação com, claro, a promessa do
mapa, mais a revolução solar e trânsitos, é
extremamente precisa em suas previsões.
Em geral, anos de profecção angulares serão
mais ativos. Anos de profecção que ativam o
benéfico a favor do séquito serão anos de
reconhecimento. Anos de profecção que ativam
o maléfico contrário ao séquito indicam anos de
maior dificuldade. Trânsitos do planeta regente
do ano tem mais peso que outros planetas e a
posição do planeta regente e seu testemunho na
revolução solar fazem diferença.
Esta técnica é vasta e neste artigo vemos uma
demonstração introdutória das possibilidades
preditivas. A obra de Vettius Valens explora
profecções num nível mais complexo. Bons
estudos!

PAULA BELLUOMINI
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Astrológa profissional cujas áreas de interesse incluem a
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Horária. Além de oferecer consultas, ela ensina, dá palestras em
tópicos específicos, escreve artigos publicados internacionalmente
e faz posts sobre o céu do momento.
www.astropaula.com

[5] O horário preciso da morte de Frida Kahlo não é sabido, pois foi encontrada morta por sua enfermeira aproximadamente às 6 da manhã do dia 13 de Julho de
1954. O mapa mostra os trânsitos logo antes do ingresso de Vênus em Virgem, o que é especulativo.
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Imagem do vídeo Zodiac Evolution

MURAT SAYGINER
Por Renata Aymoré

Nascido em Praga, o artista visual, cineasta e compositor Murat Sayginer é certamente um incitador da
sabedoria ancestral atuante na psique. Sua obra ‘Zodiac – Evolution’ traz elementos claros do simbolismo
astrológico e místico, através de uma visão pessoal e expressão ousada sobre o tema. Prestes a completar 30
anos de idade, já coleciona prêmios, indicações e exibições no fascinante mundo das artes áudio-visuais,
como o de “Talento Revelação do Ano” no WPGA Annual Pollux Awards 2010 – apenas três anos após o
início de suas atividades. De lá para cá, este pisciano autodidata relata seu processo de evolução
profissional, como a astrologia afeta e inspira seu trabalho, e apresenta sua própria hipótese de evolução
dos signos a partir das eras astrológicas.

Fale um pouco sobre como a arte entrou na sua
vida, sua história com a arte.
Eu jogava bastante vídeo game durante a infância
e ficava fascinado com a experiência. Era uma
forma de arte acima de qualquer outra e me
inspirou a começar a criar arte visual.
Comecei com fotografia, primeiramente, em 2007.
Com a ajuda do photoshop comecei a contar
minhas histórias e participei de diversas
competições fotográficas.

Tudo ia bem, mas eu não estava satisfeito,
precisava de movimento e música para completar
minha expressão. Então, em 2012, comecei a
aprender animação 3D; sou autodidata, então
levou um tempo.
No final, conseguia fazer algumas poucas curtasmetragens e pronto. Era o que eu buscava desde
que comecei. Agora estou trabalhando em
melhorar minhas habilidades.
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Por que você escolheu o formato digital?

Imagens do curta " Zodiac Evolution"

Eu cresci usando um computador, nasci na era
digital e sabia como lidar com o formato. Então,
me deixei levar.

Em ‘Zodiac – Evolution’, você faz referência à
astrologia, tanto por nome quanto por
elementos. Qual a sua relação com a astrologia?
Você é um estudioso da área ou aficionado?
Conte-nos sobre sua inspiração para criar esta
animação, motivação, referências e conceitos.
A astrologia foi e ainda é uma grande influência
em tudo que faço. À primeira vista, não me parecia
muito lógico. Por que a posição dos planetas teria
algum impacto sobre a minha vida e
personalidade? Mas após alguns anos, comecei a
cavar mais fundo e comparar os signos das
pessoas que conhecia. E surpreendentemente, tudo
se encaixou. Li bastante, estudei por conta própria
e cheguei à conclusão que a astrologia era um
campo que a nossa espécie não compreendeu por
inteiro ainda. Esse é o meu ponto de vista.
Quando chegamos neste mundo, tudo que nos é
dado é através de nossa família e da sociedade.
Somos fisicamente parecidos com nossos familiares
e não podemos escolher nossos próprios nomes.
Não detemos nada, exceto duas coisas: o local e a
hora em que nascemos.
Essas duas informações são sagradas e definem
nosso signo. Claro, isso também pode ser tornar
escolhas feitas por nossas famílias, mas em uma
perspectiva mais ampla, eu chamaria isso de fé.
Alguns dizem que o espírito escolhe o corpo antes
de entrar nesse reino e eu concordo. A astrologia é
como um mapa para a nossa identidade e adoro a
forma como ela desafia o senso comum sobre a
realidade.
‘Zodiac – Evolution’ foi inspirado pelas eras
astrológicas. A maioria dos astrólogos diz que
estamos em transição entre a Era de Peixes e a Era
de Aquário.
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Imagens do curta " Zodiac Evolution"

Após ler e comparar minhas experiências com os
signos, notei que cada um envolve algum tipo de
desafio, o meu é o dualismo (sou de Peixes). Eu
pensava: “por que não podemos superar nossos
desafios?” Quando a Era de Peixes estiver
completa, o signo transmuta e se torna outro. A
lição deverá ser aprendida.

Imagem do curta " Zodiac Evolution"

Como um amador no assunto, vejo essa transição
acontecendo. A Era de Aquário, também
conhecida como Era Dourada, é dita como uma
era de liberdade e tecnologia. Tenho outras três
curtas-metragens – ‘Purple Dreams’, ‘Dust’ e
‘Golden Age’ que se desenvolvem em torno deste
tema.

A ideia me fez prosseguir e criei outra curtametragem – ‘Volans’ – que é o nome de uma
constelação do hemisfério celestial sul. Representa
um peixe voador, até criei um símbolo para isso,
como se pode observar em ‘Zodiac – Evolution’.
Quando um ciclo de doze eras astrológicas se
completa, um outro ciclo de doze eras começa. A
duração de um ciclo de doze eras é de 25.860 anos.
E minha teoria é que cada vez que uma era
astrológica em questão se completa, ela deve
evoluir. É tudo bem experimental e atualmente não
há nada (na astrologia) que fale a evolução dos
signos, mas não pude me conter.
Quais a referências filosóficas ou até mesmo
místicas e esotéricas que você usa em seu
trabalho?
Há muitas, mas principalmente a astrologia
ocidental e o conceito de ‘terceiro olho’. Também
me interesso muito por física quântica e inteligência
artificial.
Estou tentando fundir esses campos em uma
significativa área de conhecimento. Parece-me que
eles irão se conectar em algum ponto.
Há algum novo projeto em desenvolvimento?
Não por enquanto, estou dando um pequeno
tempo. Mas, definitivamente, irei em frente com o
que tiver em mente.
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Imagem do vídeo Zodiac Evolution
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Imagem do curta " Zodiac Evolution"

Imagem do curta "Dreams Purple"

Imagem do curta "Golden Age"

Murat Saygıner
Nascido em 1989, na cidade de Praga, Murat é um artista
autodidata, atua nas áreas de fotografia e arte digital, mas
também é conhecido como cineasta e compositor. Em 2008
seus trabalhos foram selecionados para a exposição "IPA BEST
OF SHOW" em Nova York. Em 2010 foi premiado como um dos
talentos emergentes do ano no Worldwide Gala Awards.
Escreveu, dirigiu e produziu vários curta-metragens animados
desde 2013. Seus filmes foram exibidos em mais de 150 festivais
de cinema e 5 deles foram escolhidos pelo Vimeo. Atualmente
vive e trabalha como freelancer em Ancara.
www.muratsayginer.com
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Mapa antigo das fases lunares

O MAPA DA CONCEPÇÃO

OU ÉPOCA - OUTRO LADO DO MAPA NATAL
Por Celisa Beranger

Tradicionalmente designado como Época PréNatal ou simplesmente Época, uma vez que a
concepção é confirmada na época da
menstruação, desde os primórdios de nosso
saber este tema constituiu um fator de grande
interesse por parte dos estudiosos da
astrologia.
Podemos considerar que a semente da vida se
instaura na concepção, portanto nela se insere
algo essencial, a força vital do novo ser, que a
partir do nascimento será desenvolvida como
existência individual.

O inglês Sepharial no livro The Solar Epoch, de
1925, faz a distinção entre os dois mapas e designa
o Mapa da Concepção como Horóscopo Lunar:
“O Horóscopo Lunar atinge a natureza mais
profunda do homem, mostrando qualidades e
aptidões que não podem ser descobertas no
Horóscopo do nascimento. O Horóscopo de
Nascimento é aquele da hereditariedade e do meio
ambiente, o Horóscopo Lunar é aquele da tradição e
das faculdades essenciais. No que se refere ao
Horóscopo Lunar, entretanto, devemos nos reportar
ao verdadeiro potencial da unidade da vida”.
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O Mapa da Concepção deve ser utilizado como
um segundo Mapa, outro lado do Mapa Natal. A
Época pode reforçar ou aprofundar o Mapa
Natal, mas também pode enriquecê-lo
fornecendo informações que ele não contém.

Pesquisa Hstórica
O historiador francês Bouché - Leclercq no livro
L’Astrologie Grecque, dedica o capítulo XII -1 ao
“Tema da Concepção”.
“O nascimento, diziam os dialéticos, não é o
começo da vida: o movimento inicial ocorre na
concepção, e no germe são instauradas todas as
potencialidades que serão desenvolvidas durante a
vida”.
“Nos primórdios os doutores da astrologia não
ousaram contestar a precedência teórica do Mapa
da Concepção com relação ao do nascimento,
embora considerando que a concepção só pode ser
conhecida através do Mapa de nascimento”.
Leclrecq informa também que certos astrólogos
afirmavam que nos primórdios muitas mulheres,
por ocasião da relação, reconheciam a
concepção, embora a confirmação ocorresse na
época em que a menstruação não acontecia.
O fato da mulher saber que havia concebido
constituía uma via de informação direta, porém
quando esta informação não existisse a via
indireta deveria ser buscada.
A preocupação com a concepção no mundo
grego foi herdada dos caldeus e dos egípcios.
Leclercq, cita Petosiris como autor da regra que
determina a data da concepção. Porém, é
preciso ressaltar que em nossos dias sabemos

que tanto Petosiris (possivelmente um altosacerdote) como Nechepso (o Rei Necho II do
Egito), foram nomes frequentemente utilizados
na era helenístico-romana para autoria de textos
que possuíssem parentesco de forma e
conteúdo com os escritos herméticos visando
aumentar sua credibilidade.

A Regra
O Ascendente da Concepção deve ocupar o lugar
da Lua no nascimento e inversamente o
Ascendente do nascimento é aquele da Lua da
concepção. Porém também pode ser o signo
oposto, ou melhor, a Lua da concepção deve estar
no Horizonte do nascimento, no Ascendente ou no
Descendente.
Leclecq procura explicar a origem da regra no
que se refere à relação entre os dois mapas,
concepção e nascimento, partindo da afirmação
dos astrólogos de que uma criança nasce
quando as condições do céu se assemelham, por
analogia mais ou menos adequada, àquelas da
concepção.
Leclercq diz que os caldeus se esforçaram para
encontrar estas analogias sem pretender que na
ocasião do nascimento os astros retornassem as
posições da concepção, e para simplificar se
concentraram nos luminares, ou pelo menos em
um deles.
Após dez revoluções lunares (273 dias),
correspondentes ao tempo médio adotado para
a gestação, o Sol não poderia retornar à posição
da concepção. Neste tempo o Sol faz uma
quadratura decrescente com o signo da
concepção, do qual poderia ver o Sol da
concepção, tendo deixado para trás o perigo da
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oposição, cujo efeito poderoso consideravam
que fazia nascer bebês mortos, e no oitavo,
como no sexto signo, a relação entre eles é
ineficaz (signos inconjuntos).
Quanto à Lua, o segundo luminar, no que se
refere à concepção, seu papel é mais
importante que o do Sol porque além de regular
a vida na Terra, regula a menstruação da
mulher e a suspende por ocasião da gravidez,
portanto ela deve determinar a concepção.
Entretanto, a ação da Lua depende
estreitamente de suas fases com relação ao Sol
e, por este motivo, os antigos concluíram que
nas duas ocasiões, concepção e nascimento, a
Lua deveria estar em uma fase similar ou
concordante. Determinaram então que a fase
crescente ou decrescente do nascimento
deveria estar repetida na concepção.
Finalmente, concluíram que o posicionamento
da Lua no Horizonte, Ascendente ou
Descendente, marcaria a hora.

horizonte para definir o número de dias da
gestação. A duração média de 273 dias
corresponde à Lua no Ascendente, enquanto
para a variação de 15 dias para menos (258) ou
para mais (288) a Lua está no Descendente. Para
nascimentos com a Lua acima do horizonte
(casas 7 a 12), o número 273 é reduzido em 2,5
dias a cada 30º que a Lua se distancia do
Ascendente, considerando o sentido horário.
Para nascimentos com a Lua abaixo do
Horizonte (casas 1 a 6) o número 273 aumenta 2,5
dias à medida que a Lua se distancia do
Ascendente no sentido anti-horário. Portanto
acima do horizonte a gestação caminha para o
número menor de dias e abaixo para o número
maior.

Tomando as 10 revoluções lunares como base
para a duração da gestação, os antigos
astrólogos definiram uma variação de meio
ciclo lunar, a mais ou a menos, e estabeleceram
três possibilidades para a duração da gestação:
Menor 258 dias (9,5 revoluções)
Médio 273 dias (10 revoluções)
Maior 288 dias (10,5 revoluções)
Vettius Valens, do século II, no Livro I de seu
Anthologiae, capítulo 21, “A Respeito da
Concepção”, aborda a regra para sua
determinação, mas enfatiza a variação do
tempo de gestação. Valens indica um método
que utiliza a distância da Lua com relação ao
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Claudio Ptolomeu, também do século II, dedica
o capítulo do 1 do livro III do Tetrabiblos ao
assunto: “Da Concepção e do Nascimento”.

E termina enfatizando a importância da
utilização dos dois momentos, Concepção e
Nascimento:

O começo do homem é o Natural, no qual ele é
concebido, quando se implanta o essencial com o
qual ele vem ao mundo.

Se alguém se lançar em uma curiosa pesquisa, ele
poderá, através do tempo da concepção, chegar ao
conhecimento das qualidades do temperamento,
se, como no nascimento, ele considerar o estado do
Céu nesta mesma concepção.

Ptolomeu aborda a relação entre concepção e
nascimento sem citar a regra de Petosiris.
Porque, quando o fruto está pronto, a natureza o
move de modo que saia do ventre em tal posição
do Céu que corresponda à constituição primeira na
qual se encontrava no tempo da concepção.

Através dos tempos estudiosos famosos como
Johannes Kepler e Fernando Pessoa elaboraram
os próprios Mapas da Concepção. Pessoa seguiu
a regra original, mas Kepler não.
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O Mapa da Época de Fernando Pessoa apresenta
predominância na casa 3 (ocupada por Sol,
Vênus, Mercúrio e Urano), enquanto no Mapa
Natal a predominância é na casa 8.
A partir do século XX diversos pesquisadores se
debruçaram sobre o tema da Concepção:
Alguns autores ingleses, tais como Sepharial e
Niek Scheps citam E. H. Bailey como autor das
quatro regras que definem o posicionamento da
Lua no Ascendente ou Descendente, seja a Lua
da Concepção ou a Natal. Para estabelecer estas
regras Bailey seguiu o método indicado por
Valens na determinação do tempo da gestação,
mas incluiu a condição da fase ser crescente ou
decrescente para definir se a Lua está no
Ascendente ou no Descendente.
As quatro regras de Bailey ficaram conhecidas
como “A Trutina de Hermes”.
Lua Natal Crescente e abaixo do horizonte - Lua
da Concepção no Ascendente Natal e Lua natal
no Descendente da Concepção. Tempo de
gestação maior que o médio.
Lua Natal Crescente acima do Horizonte - Lua
da Concepção no Ascendente Natal e Lua Natal
no Ascendente da Concepção. Tempo de
gestação menor.
Lua Natal Decrescente e acima do Horizonte Lua da Concepção no Descendente Natal e Lua
Natal no Descendente da Concepção. Tempo de
gestação maior.

Sepharial enfatiza a utilização também da
denominada “Lei do Sexo”, para o
posicionamento da Lua em áreas zodiacais
masculinas ou femininas (definidas a partir dos
quatro pontos cardiais celestes) e também com
relação aos quadrantes (2º e 4º masculinos e 1º
e 3º femininos). O programa “Solar Fire” segue
a Trutina e a Lei do Sexo na determinação da
Concepção segundo Bailey.
Outros pesquisadores, Charles Jayne, Hall,
Schwickert, Armor, J. Alduini, Ronald Davison,
Alexander Marr e Rubí Dumón, também
investigaram o tema da concepção. Alguns
questionaram a regra antiga no que se refere à
relação da Lua Natal com o Ascendente da
Concepção e afirmaram que as pesquisas não
comprovaram sua validade, porém a relação da
Lua da Concepção com o Horizonte Natal foi
confirmada. Nesta condição a “Trutina de
Hermes” deixa de ser válida.
Alguns, como Alexander Marr, afirmaram
também que o posicionamento da Lua acima
ou abaixo do horizonte não define o tempo
mais longo ou mais curto da gestação. No que
se refere à repetição da fase crescente ou
decrescente concluíram que a repetição é
comum, porém as exceções chegam a 25%.
De qualquer modo, tanto Alexander Marr como
Ronald Davison ressaltaram a importância da
verificação e retificação do Mapa da
Concepção.

Lua Natal Decrescente e abaixo do Horizonte Lua da Concepção no Descendente Natal e Lua
Natal no Ascendente da Concepção. Tempo de
gestação menor.
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Davison afirma:
A única maneira de estar seguro é levantar os
mapas (de nascimento e época), que tendo uma
interação exata entre a Lua da Época e o horizonte
do nascimento, apresentem direções angulares
para os principais eventos da vida.
Marr afirma que em geral a hora encontrada em
função da posição da Lua no horizonte é muito
próxima da verdadeira, porém em média ocorre
uma variação da ordem de 8 minutos de arco.

Nossa Pesquisa
Uma vez historicamente situados começamos
nossa própria pesquisa com relação ao Mapa da
Concepção procurando localizar a data a partir
da informação direta e tomando-a como ponto
de partida chegar aos dados para o Mapa da
Concepção.
Levantamos dados de mulheres que afirmavam
conhecer a data da relação que deu origem à
concepção. Entretanto, sabemos que a
concepção não ocorre no momento da relação e,
para definir o espaço de tempo em que ela
poderia ocorrer, consultamos o ginecologista Dr.
Walter Xavier. Este informou que a vida útil do
espermatozoide pode durar até 72 horas,
portanto a fecundação pode ocorrer de horas a
03 dias após a relação.
Considerando também a discussão com relação
ao início da vida ocorrer na fecundação ou
quando da implantação do óvulo na parede do
útero, perguntamos ao Dr. Walter que informou
que ela pode ocorrer até 05 dias após a
fecundação.

Decidimos então considerar a soma dos 03 dias
para a fecundação com os 05 para a implantação
do óvulo, portanto 08 dias, como limite para a
diferença entre a relação e a concepção.
Pesquisamos os dados levantados e através da
localização da Lua no Ascendente ou
Descendente natal encontramos as datas para o
Mapa da Concepção. Constatamos que em 17
das 18 mulheres pesquisadas a concepção
ocorreu dentro do prazo de até 8 dias, portanto
admitimos que a regra astrológica pode ser
considerada válida. Estudamos então alguns
dos Mapas de Concepção e constatamos sua
validade.
Interrompemos a pesquisa e a retomamos nos
dois últimos anos, especialmente com relação
aos mapas de bebês e crianças. Para estes
utilizamos a informação da mãe com relação ao
início da data da última menstruação ou a
duração da gestação em semanas, indicada nas
ultrassonografias.
Exemplo 1:
A menina nasceu em 19/12/ 2012 às 03:59h no
Rio de Janeiro com o Ascendente em 25º 31’ de
Escorpião. A mãe informou que a gravidez durou
38 semanas (266 dias).
Podemos contar os 266 dias mês a mês ou
chegar a data utilizando o calendário Juliano,
apresentado em nossas efemérides para o 1º dia
de cada mês.
1º/12/2012 = 2456262,5 mais 18 dias = 2456280,5
que corresponde ao 19/12/2012. Subtraindo os
266 chegamos a 2456014, 5.
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Voltamos às efemérides para localizar o dia mais
próximo e encontramos:

28/03 - 06º 31’ 14” Gêmeos (21h dia 27 para o Rio
de Janeiro)

1º/03/2012 = 2455987 subtraindo de 2456014 = 27,
portanto 28/03/2012 = 266 dias para trás em
relação à 19/12/2012.

27/03 - 24º 43’ 40” Touro (21h dia 26 para o Rio
de Janeiro)
Passo no dia - 11º 48’ 34” (24 horas)

Voltamos às efemérides para localizar as datas
nas quais a Lua cruzou o Horizonte. Em
27/03/2012 a Lua cruzou o Descendente natal,
em 25º31’ de Touro, e em 09/04/ 2012 cruzou o
Ascendente, em 25º 31’ de Escorpião. A primeira
é a data mais provável por ser a mais próxima.

Diferença de 24º 43’ 40” para 25º 31’ (grau do
Descendente) = 0º 47’ 20”
11º 48’ 34” = 24 horas
00º 47’ 20” = 0,0688 x 24 = 01h. 36 min. 02 seg.

O cálculo para localizar a hora é o mesmo
utilizado para a posição de um planeta no Mapa
Natal.

Somando às 21h do dia 26 (correspondente ao
dia 27 às 0h GMT retirado das efemérides), a
hora da concepção é 22h 36min 02 seg.
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No Mapa da Concepção encontramos uma
quadratura da Lua na casa 6 com Netuno,
durante a consulta informamos que, em função
disto, a menina é vulnerável a mudanças de
temperatura e alergias. A mãe respondeu que
com 17 dias de vida o bebê pegou um resfriado
que ocasionou 10 dias de internação no CTI.
Observação: Quando há informação da data da
última menstruação, a localização da data da
concepção é mais simples porque o período de
fertilidade pode ser considerado. Porém, quando
não houver qualquer informação direta com
relação à concepção é preciso confirmar se o
nascimento ocorreu dentro do tempo normal e
se assim for buscar a data da concepção a partir
do tempo médio de 273 dias para a gestação.

Neste caso a verificação do mapa é
imprescindível até porque pode se apresentar
mais de uma possibilidade.
Exemplo 2:
Homem
Nascimento 20/03/1981
Concepção 22/06/1980

19:20h Rio de Janeiro
16:13h Angra dos Reis

Observação: No caso da Concepção ter ocorrido
em local diferente do nascimento, é preciso
utilizar as coordenadas do local da concepção.
O Mapa Natal não apresenta idealismo e
vulnerabilidade em termos de relacionamentos
interpessoais, especialmente os afetivos, que
está claro no Mapa da Concepção, com Netuno
no Ascendente e Vênus no Descendente. O
rapaz passou por uma grande decepção
amorosa.

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA | 50

Exemplo 3:
Mulher
Nascimento 30/11/1987 07:15h - Niterói
Concepção 08/03/1987 02:52:20h - Niterói

O Mapa Natal com Júpiter na casa 5 não aponta
as dificuldades para relacionamento afetivo,
especialmente com relação ao sexo oposto
(oposição Lua/Saturno no eixo 5/11) presente no
Mapa da Concepção. O Mapa Natal também não
indica a forte afirmação que ocorre com relação à
família (Marte na 4 em oposição a Plutão na 10).
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Mapas de Gêmeos
Nossa experiência constatou que no caso de
gêmeos, cada um enfatiza determinados
aspectos do mapa e em conjunto completam a
vivência de todo o mapa.
Apresentamos o caso de duas gêmeas cuja
diferença no horário do nascimento é de 5
minutos, portanto os mapas natais são
praticamente iguais.

A primeira é extrovertida, se manifesta, gosta de
aparecer, vai levando os estudos e é gastadeira.
A segunda é um pouco retraída, responsável,
boa aluna e muito preocupada com a família. Os
dois Mapas da Concepção mostram as
diferenças.
Nascimento 26/04/1997 13h Rio de Janeiro
Nascimento 26/041997 13:05h Rio de Janeiro
Concepção 30/071996 13:39h Rio de Janeiro
Concepção 30/07/1996 15:54h Rio de Janeiro
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A primeira é Ascendente Sagitário, com Júpiter
na cúspide da casa 2, Vênus e Marte na casa 7.
A segunda é Ascendente Capricórnio com
Saturno no Fundo do Céu.
A diferença de 05 minutos no nascimento gera
uma diferença de 1º 26’ entre os dois
Ascendentes Natais e consequentemente nas
Luas da Concepção. A variação entre as duas
Luas da Concepção ocasiona a diferença de 02
horas e 15 minutos nos Mapas da Concepção.
Retomamos a pesquisa do Mapa da Concepção
para o caso de gêmeos encontrando no livro
Prediction III de Alexander Marr, que no caso a
de gêmeos univitelinos a relação da Lua da
Concepção é com o Meio do Céu e não com o
Horizonte.

Concluímos com a sugestão para que vocês
procurem obter a informação direta da duração
da gestação de seus filhos e netos, ou ainda a
data das últimas menstruações com relação ao
nascimento de seus filhos ou de usas filhas com
relação aos netos . Dispondo dos dados da via
direta localizem as datas dos Mapas das
Concepções e constatem sua validade como
complemento ao Mapa Natal. Na verdade, o
Mapa Natal e o da Concepção, ou Época, são
duas caras de uma mesma moeda.
Esta pesquisa foi apresentado no 15º Simpósio Nacional e 6º Internacional
de Astrologia do SINARJ - 23/11/2013

Como gêmeos univitelinos são fecundados em
um único óvulo, o Mapa da Concepção deve ser
um só. De qualquer modo, o Mapa da
Concepção é válido para aprofundar ou
complementar o Mapa Natal.

CELISA BERANGER
Formação acadêmica em Arquitetura com pós em Urbanismo.
Astróloga consultora, professora, pesquisadora e autora de
livros e trabalhos publicados no Brasil e exterior. Palestrante
em congressos Ibero-americanos.
Diretora do Espaço do Céu.
Ex - presidente do SINARJ -Sindicato dos Astrólogos do Estado
do Rio de Janeiro e da CNA - Central Nacional de Astrologia

www.espaco-do-ceu.com
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EL ORDEM
COMO VALOR
Por Silvia Ceres

Hace poco tiempo, la cadena Netflix estrenó “A
ordenar con Marie Kondo” basado en los textos
de esta exitosa autora quien es también la
protagonista del reality. Fue notable la masiva
repercusión en la audiencia.
¿Pero quién es Marie Kondo? La información
dice que nació en Tokio (Japón) el 04 de octubre
de 1984. Vendió 44.000.000 de ejemplares en 33
países y la revista Time la consideró en 2015 una
de las cien personas más influyente del mundo.
En español se conocen dos de sus obras “La
magia del orden” y “La felicidad después del
orden”.
Mezcla de coach y gurú, expone paso a paso a
sus seguidores cómo ordenar sus viviendas para
lograr armonía y felicidad.
Se preguntará usted ¿Qué tiene que ver este
éxito editorial y televisivo con la Astrología?
Ahora intentaré explicarlo. Primera
observación: Marie pertenece a la generación
nacida con Saturno y Plutón en Escorpio. En su
caso se añade Venus (regente de Sol y Mercurio)
en 10º de Escorpio.
Sólo con esos datos podemos comprender en
buena medida por qué relaciona la armonía y la
felicidad -Venus- con el orden -Saturno- y el
deshacerse de objetos superfluos y/o inútiles Plutón.

Hasta acá podemos pensar criteriosamente en
una de las tantas configuraciones personales
que hacen al estilo de vida de cada individuo.
¿Pero por qué la popularidad del planteo teórico
de Marie Kondo? Para intentar responder
analizaremos la naturaleza de Saturno y Plutón,
las características sociales de su tránsito por
Escorpio y el actual por Capricornio.
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Los señores del límite
En el sistema solar vigente durante milenios,
Saturno era el límite de un sistema solar
considerado como un modelo estable, constante,
invariable y permanente. A partir del siglo XVIII,
el descubrimiento de cada uno de los planetas
transaturninos, fue una revolución del paradigma
astronómico y por lo tanto de la relación del
hombre con el cosmos.
Cuando en 1930 se descubrió Plutón, el planeta
se convirtió en el nuevo límite, aunque algo
exótico debido a su órbita irregular. Pero a pesar
de todo, cumplió su función de “señor del
umbral” entre el sistema solar y “el vacío”. Las
sucesivas observaciones lo revelaron cada vez
más pequeño, de sistema dual, hasta que en
2006, los miembros de la Unión Astronómica
Mundial pusieron en cuestión su categoría de
planeta.
De manera que Plutón disfrutó durante algo más
de 70 años de la categoría de presunto límite,
presunto planeta, presunto borde. Mientras
tanto, la sociedad fue encontrándose con
situaciones difíciles de acotar, desde la teoría del
caos y la incertidumbre al quiebre de los
principios racionales sostenidos por la
modernidad.
Saturno -en tanto límite y borde- se lo relaciona
con el concepto de rigidez, disciplina, ley,
jerarquía, esfuerzo. Remite al principio de la
autopreservación, sea a través de actitudes
defensivas, sea a través de la ambición que lleva
al cumplimiento del deber con el consiguiente
sentimiento de confianza y seguridad. Se asocia
con la forma, la estructura, la estabilidad que
provee la ley, las tradiciones culturales y sociales,
las figuras de autoridad, la función paterna.

Chronos - cemitério de Varsóvia

ISA 2018

Ayuda a aprender de la experiencia -"la letra con
sangre entra"- otorgando seriedad, cautela,
sabiduría de vida, paciencia, economía, actitud
conservadora, responsabilidad.
Plutón, mitológicamente, el señor de los
infiernos se lo enlaza con lo oculto, poderoso e
invisible. La mafia en sus diversas versiones, el
capital que mueve los hilos del poder –
plutocracia – son representaciones sociales de
Plutón. En el plano personal produce situaciones
límites, crisis, temores inciertos, difíciles de
poner en palabras, sensación de amenaza
indefinida.
Es consenso en la astrología mundial que la
acción combinada de ambos planetas tienden a
ideologías de derecha, a exacerbar los
nacionalismos y los gobiernos de tinte
autoritarios.
Cuando Plutón es más poderoso -como sucedió
en el tránsito por Escorpio- denota una
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tendencia a la destrucción para una posterior
reconstrucción, significa que lo oculto emerge a
la superficie haciendo visible aquello que
moraba en la profundidad.
Pero si el dominante es Saturno -como acontece
actualmente en el desplazamiento por uno de
sus domicilios, Capricornio- la combinación con
Plutón señala periodos tensos, caracterizados
por la tendencia a la contracción, sea en la
disponibilidad económica o en las libertades y
derechos individuales o sociales. Época de crisis
y conflictos internacionales, movimientos
conservadores, impulsos totalitarios y opresión
sistemática. La función de Plutón es agudizar a
gran escala -debido a la intensificación de su
fuerza y al poder de convicción y dominio sobre
las masas- el autoritarismo, el ansia de
seguridad, la confianza en las normas
establecidas, la tradición y lo conocido, es decir
en todo aquello que afirma la estructura de un
mundo encauzado por Saturno.

Transitando por Escorpio
El desplazamiento de ambos planetas por el
signo de Escorpio, durante la década de los años
80 del siglo pasado, fue acompañado por el
creciente auge del pensamiento neoliberal.

"O raptp de Proserpina" - Gian Lorenzo Bernini

Sucintamente es un movimiento que se opone a
la intervención del Estado en el funcionamiento
de la economía, es partidario de la privatización
de empresas y servicios públicos, de la reducción
del gasto social, de propiciar la libre
competencia, de las grandes corporaciones, y de
debilitar y desintegrar los sindicatos a fin de
imponer con mayor facilidad un modelo de
precariedad laboral. Defiende las leyes del
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mercado, el libre comercio, y acompañó la
expansión de la globalización como proceso de
carácter económico, tecnológico y social.
Simultáneamente, en el campo del pensamiento,
Francis Fukuyama enunció el “fin de la historia”
como logro y aceptación general de la
democracia liberal, mientras que Zygmunt
Bauman, desde una mirada crítica enunciará los
inconvenientes humanos de vivir en una
“realidad líquida”, en estado de continua
incertidumbre, carente de pautas claras y marcos
referenciales que impiden al ciudadano común
diagramar proyectos de futuro.
En el mapa político, Ronald Reagan (USA) y
Margareth Tacher (Gran Bretaña) llevaron
adelante a ultranza los principios del
neolibealismo en sus respectivos países,
extendiéndose luego como una mancha de aceite
hacia otras latitudes.
Anteriormente decíamos que cuando Plutón es
el factor dominante en la alianza con Saturno,
marca una tendencia a la destrucción. En este
caso, dinamita el llamado “Estado de bienestar”
que luego de concluida la 2ª Guerra, y durante
varias décadas produjo una notable mejoría en
las condiciones de vida de grandes masas de la
población occidental debido a una distribución
más equilibrada de la riqueza y al avance de una
legislación proteccionista hacia los sectores más
vulnerables.

Transitando por Capricornio
El paso de los dos planetas por el signo cardinal
de Tierra, domicilio de Saturno como ya hemos
mencionado, acentúa el factor del rendimiento,
sea en el área material, intelectual, emocional o
ético, propio de ese elemento.

Pero para cumplir con el pragmatismo que
propone la Tierra, es necesario contar con
normas indudables y categóricas. No es extraño
entonces que frente a la zozobra y tantas
posibles amenazas incontroladas e
incontrolables, muchos ciudadanos asustados
demanden políticas de orden aceptando rígidas
diferencias entre pobres y ricos, extranjeros y
nativos, hetero y homosexuales, etc.
Este anhelo de retornar a un mundo claro y
definido, delimitado, categorizado, es lo que
circula por las sociedades promoviendo el riesgo
de caer en autoritarismos peligrosos para los
ideales de libertad y democracia. En la peor
versión de Capricornio, más vale ser niñitos
maltratados por un padre despótico que ser
huérfanos y tener que decidir en cada momento
cómo actuar.
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El orden como valor
En el contexto general de reclamos de disciplina,
el discurso de Marie Kondo ensambla
perfectamente con la inquietud de los tiempos
actuales.
Algo así como que no sólo perdimos la armonía
en el mundo exterior, donde cada prójimo se
tornó un posible enemigo listo para atacarnos,
sino que en nuestro propio hogar, los objetos
acumulados sin criterio nos impiden ser felices.
Todo esto, eso sí, sin ningún cuestionamiento
respecto de las desigualdades ni los efectos
nefastos -para la sociedad y el planeta que
habitamos- del estímulo al constante consumo
innecesario. El asunto parece reducirse a malos
hábitos personales que deben corregirse,
desconectados de alguna mención a lo colectivo,
a quiénes o por qué llegamos a esta situación de
desasosiego.
Luego de años de saber que cada persona tiene
un sentido propio del orden, que cuando alguien
con la mejor intención intenta acomodar los
objetos de nuestro escritorio o habitación con
un criterio distinto, nos sentimos perdidos y no
encontramos nada, aparece este “hada”
metódica que en cinco o seis pasos nos promete

disfrutar del paraíso que perdimos por
indisciplinados.
Mensaje bastante similar al de algunos líderes
políticos y/o religiosos que insisten - como Marie
- en imponernos un orden externo para retornar
a un mundo donde para ser felices, sólo es
necesario aceptar las cosas “como deben ser”.
Desde la perspectiva astrológica, no es extraño
entonces el éxito y la repercusión masiva lograda
por esta digna hija de la configuración de ambos
planetas en Escorpio convertida en una portavoz
convincente de los valores que impone el
periodo social de los dos planetas transitando
por Capricornio.
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