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Depois de um longo tempo silenciada, sob a entrada
do Sol em Áries, a Revista Astrolábio solta o verbo.

A 6ªedição/2021 dá continuidade ao projeto de
tradução da obra de "Vettius Valens" (trechos dela
claro), e traz ainda uma tradução inédita da obra de
Levi Ben Gerson. 
"O Senhor dos anéis" e Pedro Almódovar, são tema
dos artigos em que a arte ganha um olhar
astrológico, e claro, os assuntos do momento: o
ingresso do Sol em Áries e a recém conjunção entre
Saturno e Júpiter.  

Desfrute com parcimônia, pois a próxima edição é só
em 2022! 

Evoé!

Nicole Zeghbi

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.
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Contato:
astrolabioastrologia3@gmail.com

...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.



saiba mais sobre a

MITOLOGIA celeste
#ASTROLOGIA
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http://www.teciduradasmoiras.com/
https://www.instagram.com/TECIDURADASMOIRAS
https://www.facebook.com/teciduradasmoiras
https://www.youtube.com/channel/UCPtkGtI2qtySo-vf8dgNMbQ
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Diretor de filmes como “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, “Volver”, “Todo sobre mi
madre” e “Los abrazos rotos”, o cineasta espanhol Pedro Almodóvar tem como marca
registrada em suas obras o “estilo extravagante, vibrante e dramático tanto do ponto de vista
da imagem quanto do conteúdo. Seus filmes vão da estética marginal vinda das ruas da
Movida Madrilenha à importância da mulher, passando pela provocação de quebra de 

 tabus” [1]. 
O que é possível antever sobre a obra do cineasta espanhol em seu mapa natal?  Será que as
previsões podem delinear particularidades individuais dos filmes produzidos por Almodóvar?

ÁTAME!, película que teve sua pré-estreia em Madri no dia 12 de dezembro de 1989 e
lançamento oficial na Espanha em 22 de janeiro de 1990 [2], será o caminho para essas

respostas. Do traçado do mapa de Almodóvar às previsões referenciadas na data de
lançamento, se delinearão não só a receptividade pública alcançada pelo filme e as questões
decorrentes dessa receptividade, como também sua trama. 

PEDRO ALMODÓVAR 

[1]   Texto extraído da matéria “10 coisas que você  precisa saber sobre Pedro Almodóvar, o cinema e a moda” de Carolina Vasone  publicada no portal uol.
[2]  Fonte:https://cinepop.com.br/os-30-anos-de-ata-me-como-se-comporta-hoje-a-sindrome-de-estocolmo-de-pedro-almodovar-268356/ lançado.

Por Nicole Zeghbi
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¡ÁTAME!
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"Em Ata-me! Ricky (Antonio Banderas) é um homem

amoral e delinqüente. Quando sai de um hospital

psiquiátrico, sem amigos e órfão, ele objetiva um

futuro “normal”: fundar uma família e ter filhos. Para

sua esposa, ele escolhe a rainha do cinema “B“, a

atriz Marina Osorio (Victoria Abril), uma ex-viciada

em heroína e ex-atriz pornô que ele já conhecia de

um bordel, em uma de suas fugas do manicômio, e

que está filmando um filme de terror "B", dirigido

por Máximo Espejo (Francisco Rabal), um diretor

conhecido que tenta se recuperar após ter tido um

forte derrame que o deixou preso a uma cadeira de

rodas. Entretanto, Rick usa métodos nem um pouco

convencionais para alcançar seus objetivos. Ele

segue Marina até seu apartamento, onde entra à

força e, como ela resiste, bate nela, amordaça-a e

ata-a à cama para lhe explicar suas intenções, que

não mudaram: fundar uma família com ela e ter

filhos. Lola fica chocada com tanta violência diante

desta situação atroz e indigna-se mais ainda por seu

raptor dizer que a ama e  que deseja formar, com

ela, uma família. Ricky mantém Marina presa

primeiramente em seu apartamento e depois no

apartamento vizinho, em seu próprio edifício,

amarrando-a. Ao mesmo tempo em que usa de

violência, Ricky procura manter o bem-estar de

Marina ao sair para comprar remédio para a sua dor

de dente. A amarração do corpo de Marina sofre

uma transição durante o filme. Inicialmente, contra

sua vontade, ao atá-la, Ricky pretende fazer com que

Marina aceite seus planos, conheça-o melhor e

aceite a sua proposta de casamento e família. Em

meio aos acontecimentos, ela então acaba sendo

uma prisioneira voluntária deste amor, interpretando

a amarração como um ato de afeto e assim atando

seu coração ao de Ricky."

FONTE: Artigo DESIGN & KITSCH NA CENOGRAFIA DE ALMODÓVAR 

PorLigia Cristina Battezzati, Luciane Cristina Dias e Marilda Queluz
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Uma breve abordagem sobre como são alinhavados os temas e tramas da obra de Almodóvar
em seu mapa natal[1], abrirá caminho à escrita da narrativa da película ¡ÁTAME!. 

final de contas, o mapa natal é o roteiro no qual as técnicas preditivas inscrevem cenários,
adereços e figurinos da narrativa e seus personagens, que matizados por estrelas fixas e lotes
Árabes, atuam no set do ano de 1989. 

DO MAPA NATAL ÀS PREVISÕES

[1]   Há um artigo publicado no site www.teciduradasmoiras.com em que falo sobre o mapa natal de Pedro Almodóvar e sua carreira sob outro enfoque.

http://www.teciduradasmoiras.com/


Vênus e Lua, conjuntas em Escorpião,

representam o exagero do kitsch, marca
registrada dos filmes de Almodóvar, em
que a composição de cores intensas dos
cenários e figurinos espelham o turbilhão
de sentimentos de seus personagens. Isso
porque a Lua é a regente da 3 e Vênus a
regente do ASC – casas ligadas à
comunicação e a mente do nativo. 

Além disso, derivando as casas a partir da 5
– as obras de Almodóvar – Lua e Vênus
estão na casa 3, reafirmando a significação
desses planetas como expressão artística.

Interessante é que o exagero kitsch
“representa a ascensão da sociedade
burguesa (MOLES, 1971) [1], que em posse de

elevado poder aquisitivo, desejavam os
objetos de arte que a aristocracia tanto
ostentava.”[2] Definição que pode ser

vislumbrada através de algumas
configurações o mapa do diretor:
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[1] MOLES, Abraham. O Kitsch: a arte da felicidade. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1971.
[2] DESIGN & KITSCH NA CENOGRAFIA DE ALMODÓVAR - Ligia Cristina Battezzati* Luciane Cristina Dias** Marilda Queluz**
[3] Trecho do livro CONVERSAS COM ALMODÓVAR, Frederic Strauss.

Lua e Vênus, o exagero kitsch, são recebidas
por Marte na casa 4. Além disso, Vênus
recebe (termos) Saturno, que da casa 5 rege
o MC, e Saturno recebe Júpiter na casa 9.

Mas aqui, “a mão que afaga é a mesma que
apedreja”: quem recebe exila quem já está
em queda e o exilado recebe a própria
queda.

“É algo muito espanhol, mas que não se utiliza na
Espanha. Para mim é também uma reação do

lugar de onde venho. A cultura espanhola é muito
barroca, mas a de La Mancha, de onde venho, pelo

contrário, é de uma severidade tremenda. A
vitalidade de minhas cores é uma forma de lutar

contra a severidade de minhas origens. Minha mãe
se vestiu de negro durante quase toda a vida.” [3]

Esses aspectos aproximam as cores de
Almodóvar aos assuntos da casa 9. E é sob
essas cores e assuntos, que os filmes de
Almodóvar manifestam o avesso das
vestes morais da burguesia, o
descompasso entre os dogmas em que se
afirmam e aqueles em que vivem. De tal
forma que, à revelia do desejo de se
parecer com a aristocracia, a burguesia
escancara a moral da realidade em que
vive, enquanto a aristocracia só é
aristocracia em sua surdez velada.

Quando perguntaram a Almodóvar se as

cores vivas de seu cenário são algo

muito espanhol, ele disse:

DE QUE É FEITA A ARTE DE ALMODÓVAR 

Mapa Natal

A relação entre os regentes do Ascendente, do MC, e das casas cinco, sete e doze,

bem como planetas posicionados nessas casas, apresentam a profissão, o sucesso
e as características próprias a arte de Pedro Almodóvar.

O MORALISMO KITSCH

Daí, dessas mesmas recepções
envolvendo quedas e exílios, se pode
concluir que a elevação de status

profissional a partir desses assuntos,
constitutivos da temática almodovariana, 

 não significam sua aceitação social.



[1] Asc + 3ºTouro – Lua (Noturna).
[2]  SEGINUS – estrela gama da constelação de Bootes. Sua conotação planetária (Mercúrio-Saturno) mostra potencial para escrita ou oratória.
[3] Vale dizer que, a dispositora de Mercúrio, Vênus, está em seus termos (de Mercúrio).português.
[4] Do livro CONVERSAS COM ALMODÓVAR, Frédéric Strauss.

A oposição, com recepção mutua (um na
exaltação do outro) [3], entre o antiscion

do regente da casa 5 e Saturno, é garantia
de que os assuntos dessa casa e do MC,

apesar das dificuldades encontradas no
caminho, serão realizados com sucesso.

Diante da relação entre esses planetas e
casas, pode-se dizer que a temática da
arte de Almodóvar (Mercúrio na 6) surge
dos percalços das relações entre mães e
filhos (casa 5 e MC), bem como das
dificuldades diante das limitações morais
(Júpiter em queda na casa 9) no que tange
à sexualidade (Saturno na 5) e às relações
com o outro (Vênus e Lua na 7).

A sexualidade é uma temática específica,

apresentada por Almodóvar em suas mais
variadas matizes – castidade,

homossexualidade, abuso, estupro,

questões de gênero, pederastia, religião,

traição, monogamia, a posição da mulher
e outros vieses do desejo que
provavelmente esqueci. Uma diversidade
de timbres que também toca o assunto da
relação mães e filhos. Frédéric Strauss[4]
aponta que a sexualidade é sem dúvida
um dos temas mais caros a Almodóvar,
“em seus primeiros filmes há uma vontade
de abordar coisas que são tabus, de
mostrar a sexualidade no centro das
histórias, de maneira fantasiada e ao
mesmo tempo séria. À medida que o
tempo passa, no entanto, vemos que a
sexualidade se torna algo mais complexo,

quase filosófico.”
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Vênus em Escorpião, regente do ASC,

conjunta a estrela Alphecca e ao lote da
exaltação[1], já é por si só uma indicação dos

dons artísticos de Almodóvar, já que a alpha
da Coroa Boreal qualifica com habilidades
artísticas o planeta ao qual se associa, e esse
lote é significador de reconhecimento,

honra e elevação de status. 
Vale citar também que, Mercúrio, conjunto
a estrela Seginus[2], e a Lua, regente da casa

3, conjunta a Vênus – significadores naturais
da expressão de ideias e emoções – são
mais uma indicação do talento de
Almodóvar.
Somado a isso, o regente do MC é recebido
por Vênus. Sim, é um Saturno na queda da
Bela, mas também em seus termos, face e
lugar de júbilo. 

O SUCESSO PELA ARTE
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Diria ainda que as recepções entre Lua, Vênus, Saturno e Mercúrio[1], que conta com a boa

sorte de Spica[2], significam a sublimação – pela expressão artística – do que poderia ser

vivenciado apenas como uma limitação (talvez moral e sexual), tendo assim consequências
bem mais duras à alma. Isso porque, de acordo com Ptolomeu, Lua e Mercúrio – significadores
da alma: ele significador do intelecto racional e ela a parte concupiscente da alma, ou seja, a
parte com apetite contrário a razão – em signos ou termos de maléfico, em quadratura ou
oposição a um maléfico, seriam indicação de doenças da alma. Ptolomeu aponta ainda a
aversão entre Lua e Mercúrio como indicativa de doenças da alma, o que me parece uma
referência ao desalinho entre a parte racional e a pulsional da alma. 

Veja como a Lua recebida em quadratura por Marte na casa 4 e a oposição entre o antiscion
de Mercúrio e Saturno, aparecem claramente na fala de Almodóvar:

“Desde muito pequeno, tudo que me rodeava
na minha aldeia era uma espécie de lista de
todas as coisas que eu não queria fazer na

minha vida, coisas contra as quais lutaria no
futuro. É muito importante saber isso bem cedo,

mas esse conhecimento, afirma-se, antes, por
uma grande tensão. Minha infância não foi

triste, mas também não foi alegre. Os olhos que
me olhavam quando pequeno já eram

reprovadores; não sabiam o que desaprovavam
– porque eu era apenas uma criança -, mas o

julgamento já estava lá. 
...Felizmente nada me traumatizou, porque
tenho uma personalidade muito positiva e

porque me refugiava justamente na literatura e
no cinema, o que me dava enorme prazer. No

entanto, sempre me senti marginal, desprezado
pelas pessoas.”

 
(Trecho do livro CONVERSAS COM  ALMODÓVAR, Frederic Strauss.)

[1] Saturno triplicidade da Lua, face, termos e júbilo de Vênus, domicílio e exaltação de Mercúrio. Júpiter triplicidade da Lua, domicilio e termos de Saturno. Mercúrio domicilio
de Vênus e exaltação de Saturno, termos de Júpiter. Vênus nos termos de Mercúrio.
[2]   SPICA – estrela alpha da constelação de Virgem. É considerada uma estrela de proteção..



“Às vezes sua memória falha, porque é seletiva. “Mas desse capítulo me lembro perfeitamente”,
afirma Pedro Almodóvar, abandonando por alguns minutos a sala de montagem na qual termina
seu novo filme, Dolor y Gloria. Em meados de 1990, o diretor decidiu processar a Motion Picture
Association of America (MPAA), órgão fundado pelas majors, os grandes estúdios de Hollywood,
para qualificar os filmes de estreia, por ter conferido a Ata-me! a letra mais temida do alfabeto: X.
Foi o começo de uma ofensiva que acabou por derrubar uma classificação aplicada desde
novembro de 1968 e cuja criação agora completa meio século. Também foi a primeira vez em 20
anos que um cineasta atacava aquele sistema férreo. “Meu futuro, àquelas alturas, não dependia
de Hollywood. Por isso não tive medo. Não me privei de chamar as coisas pelo nome: era censura”,
lembra Almodóvar.
...
O X era  uma sanção moral, mas também econômica:
recebê-lo fazia com que muitos cinemas não projetassem o filme e que não fosse anunciado nem
resenhado na maioria dos meios de comunicação, além de impedir sua difusão nas grandes redes
de videolocadoras, como a Blockbuster. A diferença de um X e um R, a segunda categoria mais
severa, podia ser de milhões de dólares.”
                                                                                        Fonte: https://brasil.elpais.com ÁLEX VICENTE em 15 dez2018 
 
“Ata-me foi um imenso sucesso de público e crítica. Foi apresentado em competição no Festival de
Berlim, teve indicação para o César de melhor filme estrangeiro, 15 indicações ao Goya. O filme
teve problemas com a MPAA, a associação americana dos produtores, para se estabelecer a
indicação de faixa etária dos espectadores. A princípio, o filme foi classificado como X – a mais
severa das classificações, a mesma usada para filmes abertamente pornográficos. A Miramax, que
distribuiu o filme nos Estados Unidos (com o título de Tie Me UP! Tie Me Down!), fez diversos
apelos, e mais tarde a classificação baixou para NC-17, o que significa “apenas para adultos –
ninguém com 17 anos ou menos pode assistir; claramente para adultos”.
                                                                                                                                     Fonte: http://50anosdefilmes.com.br

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA  |  09
 



ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA  |   10
 

Sol em                  chega na Vênus natal –                  Perigo às
mulheres.
Lua em                  chega à oposição com Mercúrio natal –               
, e a conjunção (antiscion) com Saturno natal –                   . 
 Alianças e problemas com mulheres, bem como censura e
reprovação. 

Lua em                 chega à oposição com Marte natal –                  
 Confinamento.
Mercúrio em                chega a Saturno natal –                    . 
 Problemas na comunicação.

No mapa converso:

Em 24 de setembro de 1989, na direção por termos, o ascendente do mapa de Almodóvar
chega 0º     02', fazendo de Marte, o regente dos termos do ASC, cronocrata do ano, e Mercúrio,

o último planeta do mapa natal a aspectar o Ascendente dirigido, participante. 

Marte é o regente da 12, a casa dos aprisionamentos, e também da 7 – onde estão Vênus e Lua,

recebidas por ele a partir da casa 4, onde está posicionado. 

Mas por que isso teria relação com o filme? Os assuntos de Marte acontecem pelas “mãos” de
Mercúrio, que se opõe ao antiscion de Saturno, levado da 5 para 12. A cronocracia de Marte faz
daqueles que vivem à margem, dos aprisionamentos e das relações amorosas, assuntos
vivenciados em casa, e a participação de Mercúrio realiza esses assuntos pela arte.

¡ÁTAME! 
NARRATIVA E PERSONAGENS - 
CRONOCRACIA E ATIVAÇÕES 
1989

As questões de aceitação vivenciadas por Almodóvar na aldeia em que cresceu, surgem na
narrativa do filme ¡ÁTAME!  corporificadas pelo raptor, que em uma luta desesperada para
se tornar uma pessoa normal, prende a vítima, Marina, em sua própria casa, desejando
conquista-la para que possam constituir família.

Limitando-se a pensar nas significações da progressão associadas
ao filme – confinamento, perigos envolvendo mulheres,
problemas pela comunicação, censura e reprovação – são
questões que tocam diretamente a tecidura da trama ficcional
ou da trama real relacionadas ao filme.

TERMOS DO ASCENDENTE DIRIGIDO

PROGRESSÃO SECUNDÁRIA
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Dificuldades são indicadas por Mercúrio e
pelo Sol (vão da casa 6 a 10), ambos
significadores do lucro do filme (na casa 2
derivada da 5). Mercúrio, como regente da 5,

é um dos indicadores do filme, e o Sol,
como regente da 12 derivada da casa 5,

significador de limitações.  Mercúrio e Sol
chegam ao local de oposição com Marte
(regente da casa 7 e 12, bem como dos lotes
da Fortuna e da Exaltação, posicionado na
casa 12 derivada da 5) – uma indicação do
polêmico sucesso e da perda de lucro no
estrangeiro (a 10 é a 2 derivada da casa 9).

Vênus e Lua, que qualificam a forma e a
temática dos filmes de Almodóvar, chegam
à oposição de Saturno (vão da casa 7 a 11),
que materializa em filmes o que pulsa por
trás da austeridade moral burguesa – uma
indicação de que o filme materializado
confronta a austeridade moral instituída,

escancarando o que, pela reza aristocrática,

jamais deveria ser dito.

Em 1989, o ASC chega a Virgem, casa 5 do
mapa natal, fazendo de Saturno, planeta lá
posicionado, o regente do ano por
profecção. O que significa dizer, que todas as
relações estabelecidas por esse planeta no
mapa natal são também ativadas. 
Os assuntos da casa 5 vão acontecer através
dos assuntos do MC, onde se encontra
Júpiter – por profecção, a casa 9 passa a
cuidar dos assuntos da 5ª casa. Enquanto os
assuntos do MC e de Júpiter são entregues
ao ASC.

Configurações que indicam o lançamento
do filme, bem como o destaque que Pedro
Almodóvar viria a ter. Destaque que segue o
padrão de elevação de status profissional
apontado pelo mapa natal, ou seja, elevação
com problemas relacionados a aceitação.

PROFECÇÃO
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Saturno, que rege a casa 9, entrega seus
assuntos para Júpiter, significante da
moralidade rota e dos valores excludentes.
Enquanto o grande benéfico, não tão
benéfico nesse caso, chega à oposição da
Lua e de Vênus (vai da casa 9 ao ASC) –

uma indicação do julgamento moral
sofrido pelo filme no exterior, sendo o filme
aqui, de certa forma, significante do próprio
Almodóvar, seu diretor.
Esse julgamento moral pode ser localizado
na censura que o filme sofreu nos EUA, o
que resultou na sua exclusão de muitas
salas de cinema, limitando não só a sua
exibição, mas também sua aceitação pela
imprensa e consequentemente sua
aceitação pública (Vênus e Lua na casa 11, a
3 derivada da casa 9). 

O filme, marcado pela mesma insígnia,

pela mesma classificação dada aos filmes
pornôs, sofreu com a postura e as críticas
nada favoráveis de alguns dos mais
importantes representantes da imprensa
americana, como por exemplo o New York
Times e o Chicago Sun-Times[1].

Os filmes, todas as criações postas no
mundo, figuram na casa 5. Sendo assim, as
características específicas do filme de
¡ÁTAME!, nascido no fim de 1989, estarão

na casa 5 da profecção – utilizada como
ASC no mapa para a interpretação que se
segue. 

Os personagens, protagonistas do filme,

são Saturno, regente da profecção, e
Mercúrio, que rege a casa a qual o ASC
chega nesse ano. Dos aspectos feitos a
esses planetas, assim como dos aspectos
feitos ao regente do ASC de um mapa,

serão obtidas as características e
qualificações que matizam esses
personagens.

A trama

[1] https://cinepop.com.br/
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Saturno em Virgem, signo feminino, é
Marina, a atriz de filme pornô,

caracterizada também pelo aspecto de
Saturno com Vênus em Escorpião conjunta
a Alphecca – significadora não só de
habilidades artísticas, mas também de
exageros de natureza venusiana.

Vênus exilada recebe Saturno, que está na
triplicidade, termos, face e queda da Bela.

Veja, a dispositora de Mercúrio, que
também é regente da 5 e da 10, recebe um
Saturno que tem Mercúrio como dispositor
e que está no signo de sua queda. 

A carreira de Marina – atriz de filme pornô
– conectada a atividades artísticas
caracterizada pelo exagero das
características venusianas, nesse caso a
sensualidade. 
Some ao que já foi dito um Mercúrio na 10
em recepção mútua por antiscia com
Saturno. 

Marina é tida como a rainha do cinema
“B”, tem fama e reconhecimento
dentro de uma esfera que não é bem vista
pela sociedade. 
Júpiter em Capricórnio, regente da casa 12
é recebido por Saturno em Virgem, signo
de exilio de Júpiter. 
Marina é uma ex-viciada em heroína.

Saturno - Marina

Mercúrio em Libra, signo masculino,

recebido por termos na quadratura com
Júpiter, regente da casa 12 e com antiscia
nessa casa, no exílio de Marte (regente da
IV) e em aspecto com ele é Ricky. 

Órfão, passou a vida em instituições
sociais, paciente fugido do hospital
psiquiátrico. Apaixonado por Marina,
deseja estabelecer com ela a família que
não teve.
Em oposição por antiscia, Mercúrio,

disposto por Saturno (exaltação), retrata a
paixão de Ricky por Marina, e Saturno

disposto por Mercúrio a paixão que
Marina viria a sentir por Ricky, bem como
o desejo de constituir família que Ricky
tinha em relação a ela.
Mas Saturno e Mercúrio estão em aversão.

Um não sabe do outro. 

Ricky é apaixonado por Marina desde que
a conheceu em um Bordel – o antiscion de

Vênus, regente da casa 5, faz trígono com
Mercúrio. 

Mercúrio -  Ricky
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Repete o mapa natal com o regente do
ASC na casa 7 – Júpiter antiscia na 7. E
se no natal Alhena[1] está conjunta

(declinação) ao ASC, na RS está
conjunta a Júpiter. 
Repete o mapa natal com  regente da 7
na casa 4 – Mercúrio antiscia na 4. Além
disso, Marte (regente da 7 natal) repete
sua posição na RS pela antiscia na casa
4.

Júpiter com Alhena na RS em signo
oposto ao natal e a Saturno da RS.  

Limitações financeiras proveniente de confrontos ligados à sua carreira e que
afetam também sua reputação, são causadas por suas próprias escolhas.  
Se repete a ideia do enredo da narrativa de ¡ÁTAME!: a vítima nas mãos do

raptor, que a prende em sua própria casa.

¡ÁTAME!: o filme lançado nesse ano, fala de um
rapto, um aprisionamento, no qual o raptor
tem o intuito, que é alcançado, de vir a ter
uma relação amorosa com a vítima.

Mas ela não se lembra de Ricky, ainda que
tenham transado (na ocasião ele paga
para transar com ela) – Lua em Escorpião.

Saturno no exílio de Vênus não permite
que Vênus traga Mercúrio até ele. Suas
transas por dinheiro não são algo que
valorize para além do ganho financeiro.
Ou seja, não fosse o aspecto por antiscia, a
aversão inviabilizaria a recepção mútua
entre Saturno e Mercúrio – a paixão entre
Ricky e Marina.
O aspecto com Mercúrio acontece com o
antiscion de Saturno na casa 4.

Ricky prende Marina em sua própria casa,
mas a tensão acaba se resolvendo com a
paixão de Marina por seu agressor.

Interessante a distribuição das casas
5.7.12 natal – que são a profissão, o
sucesso e a arte de Pedro Almodóvar,
conforme dito no início desse artigo –

na RS:

A casa 5 natal está na 10 RS.

A casa 12 natal está na 5 RS.

A casa 7 natal está na 12 RS.

REVOLUÇÃO SOLAR

[1] ALPHERATZ – estrela alpha da constelação de Andromeda. Indicação de popularidade entre as massas.



ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA  |   15
 

A condição da Fortuna indica que as
limitações à veiculação do filme,

companheiras das limitações financeiras,
serão também catalizadoras de
reconhecimento. A contragosto de
Almodóvar, a Miramax, distribuidora do
filme, ficou se encanta com a polêmica,

transformando-a em instrumento de
marketing[2].

Vale ainda destacar Saturno            conjunto
(antiscion           ) ao lote de Eros[3] natal em       

,           no ASC da RS.  

E com o lote da substância natal         em         

e o da RS em             , tal cena pode ter lhe
custado caro. Afinal de contas, essa foi
uma das sequências “barradas” pelo órgão
que qualificava os filmes nos EUA. Para
satisfazer os curiosos: a outra foi a mítica
sequência do mergulhador de brinquedo
na banheira, que tenta penetrar entre as
pernas de Victoria Abril. Claro que
Almodóvar se negou a cortar qualquer
uma delas, ao que a Motion Picture
Association of America (MPAA) respondeu
qualificando o filme com a temida letra
X, uma sanção que não era apenas moral,
mas também econômica.

Marte            e Mercúrio             conjuntos
ao Sol           .  
Vênus            repete a posição por signo
do mapa natal           e a conjunção com
Alphecca – Que caracteriza a
personagem Marina.

Lua             chega ao Marte natal             –             
– Indicando problemas em terras
distantes de seu lugar.
Fortuna           em oposição a Fortuna do
mapa natal            conjunta a
Alpheratz[1].

Isso faz lembrar que, o icônico Elia Kazan
qualificou a cena de sexo entre os
personagens de Antonio Banderas e
Victoria de Abril, que levou nove horas para
ser filmada, como “uma das melhores
cenas de sexo que ele havia presenciado”.

[4] 

[1] ALHENA – estrela gama da constelação de Gêmeos. No pé esquerdo de Pollux, o gêmeo imortal. Confere iminência à arte, mas responsabiliza
o nativo por  acidentes que afetam os pés. (Vivian E. Robson)
[2]Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/15/cultura/1544899799_103524.html.
[3]  ASC + Vênus - Espírito (d) // ASC + Espírito - Vênus (n)
[4] Segundo IMDb

Ele que no mapa natal está na casa 5 e rege
o MC.  Na RS o lote de Eros está em              ,

junto ao Saturno natal(         ).
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www.teciduradasmoiras.com

Brasileira, nascida em Curitiba, é a idealizadora e responsável pela
Astrolábio Revista de astrologia, lançada em 2018. A particularidade
de sua linguagem astrológica, nascida da paixão pelo percurso
poético e psicanalítico da palavra,  é levada à público não apenas
pelos canais de mídia digital e redes sociais,  mas também através 
de palestras – como a realizada no CINAT – Congresso
Internacional de Astrologia Tradicional,  e de artigos publicados em
revistas e outros tipos de mídia digital, como a Revista Argentina
“Gente de Astrologia” e na  Astrolábio Revista de astrologia.  

NICOLE ZEGHBI

A ideia de buscar os personagens de um filme no mapa, nas previsões do ano de
seu lançamento, é a princípio um exercício lúdico, que precisaria ser repetido com
mais filmes para que pudesse ser estabelecido como um método assertivo. De
qualquer forma, acredito que os filmes e personagens de Almodóvar, como frutos
de sua experiência pessoal de vida, refletem o movimento das memórias
mobilizadas em determinado momento de sua vida. Nas palavras de Almodóvar: 

"...Há muitas coisas em ¡ÁTAME!, mas o
principal é, sem dúvida, sua luta desesperada
para se tornar uma pessoa normal." 

(Conversas com Almodovar, Frédéric Strauss.) 
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que  dentro   desses  conceitos  é  comum
muitas    vezes    nos  depararmos    com
tendências     contraditórias,
simultaneamente.

Essas situações se manifestam de várias
maneiras o tempo inteiro, tanto
astrologicamente quanto na nossa vida
cotidiana. O desafio nisso é que nos
esquecemos da importância da
neutralidade, assim como também da
indiferença.  Essas condições são
indicativos importantíssimos, em que
muitas vezes podemos considerá-las
como  pontos  de  intersecção com outros

Esse é um assunto que me interessa, não
apenas astrologicamente, mas também
como algo que nos propõe romper com
padrão de pensamento polarizador tão
presente na nossa sociedade, e ainda mais
forte nos dias de hoje.

É amplamente conhecido o conceito de
maléfico e benéfico na astrologia tanto
para casas quanto para planetas e/ou
aspectos. O que geralmente não
pensamos é que existe uma gama de
variações entre os conceitos absolutos de
positivo e negativo, favoráveis e
desfavoráveis,  e  ainda  devemos  lembrar  

A IMPORTÂNCIA DOS CICLOS
NEUTROS EM NOSSAS VIDAS 

Por Celio Barros



vetores de conceitos, propondo liberdade
do pensamento polarizado. A neutralidade
como sendo uma proposta de liberdade
para se fazer o que se deseja sem
interferência externa, e a indiferença como
um indicador de desinteresse, que também
resulta num afastamento de qualquer
possível interferência externa. 

Sendo bem objetivo, um indicador neutro,

que no caso se revela como ausência de
indicador de tendência, é como uma folha
de papel em branco. É uma condição, um
espaço, um momento da nossa vida, onde
não há interferência externa ajudando nem
atrapalhando. O que devemos refletir num
momento assim é que se trata de uma
oportunidade especial de conhecermos o
nosso verdadeiro potencial e capacidade
de execução, sem contarmos com a sorte
nem termos algo ou alguém que nos
atrapalhe para culpar.  
Em resumo, é a condição ideal não só para
amadurecermos, devido a oportunidade de
auto-consciência e de auto mensuração,

mas também pela oportunidade que
temos de construirmos um investimento
que gera uma colheita posterior mais
favorável caso o próximo momento seja
favorável, ou mesmo uma reserva para
tempos difíceis futuros. Seja qual for a
situação futura, um ciclo neutro é
justamente o divisor de águas que nos
promove maturidade e oportunidade para
construirmos um futuro melhor, mesmo
que as tendências futuras sejam
desfavoráveis.

ASTROLÁBIO REVISTA DE ASTROLOGIA  |  18
 

Infelizmente, numa cultura tão polarizada
a neutralidade acaba sendo confundida
como apenas um caminho do meio, no
qual se atribui o julgamento errado de
indecisão ou fuga.  Se a solução dos
problemas é vista socialmente como fuga,

isso só revela o quanto a percepção dessa
neutralidade é inexistente, e por
consequência as possibilidades de
solução caem no ostracismo.

A cada vez que nos depararmos com
ausência de indicadores de algum
determinado assunto perguntado pelo
nosso cliente no mapa, que tenhamos a
perspicácia de propor e conduzir essa
reflexão junto com o cliente, pois essa é a
oportunidade do cliente construir algo
sem que nada externo interfira, e com
isso ter a chance de amadurecer.



Da mesma forma, quando aparecem nas
previsões, muitos assuntos perguntados
pelo cliente poderão aparecer (no caso, não
aparecer) até nos indicadores do mapa
Natal.  Via de regra, a gente tende a
responder “não tem nada demais aqui”,
nem ajudando nem atrapalhando”. Isso não
é uma resposta errada, mas não dá o
verdadeiro valor de oportunidade a ser
explorada como um terreno virgem, no
qual se pode construir o que se quiser,
justamente porque não há nada prévio ali
facilitando nem atrapalhando.

A grande dificuldade é que a maioria das
pessoas num momento desses ou nesses
assuntos tidos como neutros, dificilmente
irá manifestar interesse. Isso se deve em
grande parte à tendência o pensamento
polarizado cujo o interesse é classificar
entre bom e ruim, tendo como foco o puro
julgamento de valor, em vez de focar no
que realmente importa que é saber
solucionar um problema e ao mesmo
tempo saber aproveitar a liberdade e
oportunidade dessa folha de papel em
branco para se construir uma realidade
futura favorável, que também servirá como
um processo de autoconhecimento
durante esse período de construção.

Minha sugestão é propor que reflitamos
sempre sobre essas questões, que por 
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falta de uma nomenclatura melhor e falta
de atenção, chamamos puramente de
neutras. Devemos ressignificar esse
conceito e entender essas oportunidades
como liberdades relacionadas aos
significadores, que não estiverem ativados
nas previsões, assim como também no
mapa natal.
Isso não significa revertermos a hierarquia
entre os pontos de destaque que podem
ser positivos ou negativos, e sim
descobrirmos que a solução nunca está
em quem vence o conflito; não está em
qual lado da gangorra que está mais
pesado. 

Até porque, quanto mais peso colocarmos
em ambos os lados da gangorra, maior a
chance de que ela se quebre ao meio, e a
gangorra só existe, por que existe um
meio no qual ela se apoia. Esse meio é o
ponto de referência para o equilíbrio que
se busca. Lembrando que equilíbrio e
tédio são coisas distintas, que também
tendemos a confundir. 
A partir desse ponto já ficou mais óbvio o
quão importante é ficarmos atentos às
possibilidades proporcionadas por esses
pontos de liberdade que acontecem nos
ciclos neutros.  E que sejamos proativos
para aproveitá-los sempre.

CELIO BARROS

www.celiobarros.com

Astrólogo desde 2003, estudou na escola Gaia 
e também astrologia horária com John Frawley.

http://www.celiobarros.com/
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No dia 21 de dezembro de 2020, às 15h20min, ocorreu a conjunção exata entre Júpiter e
Saturno no primeiro grau do signo de Aquário. Os dois cronocratas se uniram neste signo de
ar e marcaram a troca definitiva da triplicidade das grandes conjunções. Em 31 de dezembro
de 1980, a Grande Conjunção ocorreu em Libra, abrindo um novo ciclo de conjunções no
elemento ar. Em 28 de maio de 2000, o encontro se deu em Touro, retornando à triplicidade
de terra. A conjunção do ano de 2020 retorna ao elemento ar e assim permanece até o ano
2219, quando Júpiter e Saturno formarão uma conjunção em Escorpião, abrindo o próximo
ciclo conjuncional de água.

A conjunção Júpiter-Saturno de 2020 representa a consolidação dos processos iniciados na
configuração de 1980, brevemente interrompidos pelas duas décadas que estiveram sob a
égide do elemento terra. Classicamente, observando os escritos de Abu Ma’shar e William
Ramesey, a mudança de triplicidade dos ciclos conjuncionais de Júpiter e Saturno costuma
estar associada a uma série de eventos mundanos da maior relevância. Quedas e ascensões
de dinastias, mudanças de direcionamento do poder e, no caso especial da triplicidade de
ar, às pandemias que assolam a humanidade.

A GRANDE CONJUNÇÃO 
JÚPITER-SATURNO DE 2020

Por Edson Betemps
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Realizando um breve histórico dos últimos
ciclos conjuncionais dos dois grandes
cronocratas, podemos resgatar algumas
interessantes particularidades em seus
eventos. As Grande Conjunções nos signos
de fogo, dos séculos XVII e XVIII, parecem
estar ligadas à queda do Absolutismo na
Europa, à constituição dos primeiros
Estados Nacionais modernos e aos seus
processos revolucionais. Falo de Inglaterra e
França. O período de conjunções Júpiter-
Saturno nos signos da triplicidade de água
marcou as grandes navegações ao longo
dos séculos XV e XVI. Homens ao mar e
expansão do mundo conquistado. 

O último ciclo conjuncional Júpiter-Saturno
em signos de ar, nos séculos XIII e XIV, foi
marcado pelo êxodo rural, constituição e
desenvolvimento de novas cidades,
decadência do sistema feudal e pela maior
pandemia de todas, a da peste negra. Duas
pandemias já podem ser facilmente
associadas ao novo ciclo de ar. A pandemia
de HIV-AIDS começou em 1981, logo após a
primeira conjunção neste elemento. No
ano da troca definitiva da triplicidade, 2020,

enfrentamos a grande pandemia de
COVID-19. É interessante ressaltar que a
primeira pandemia está longe de ser
resolvida e segue avançando
silenciosamente. A nova enfermidade é
mais rápida e violenta, mas já há grandes
avanços no desenvolvimento de vacinas e
programas de imunização mundo afora.

A humanidade deverá estar preparada
para estas ameaças a nossa existência ao
longo deste ciclo de ar, que perdurará por
mais dois séculos. Em um mundo cada
vez mais populoso e aglomerado em
imensas metrópoles, com severo impacto
ambiental, destruição de biomas e
coexistência mais próxima e inédita com
outras espécies, a deflagração de novas
enfermidades e pandemias mais
perigosas deve gozar de máxima
precaução. Este é um grande alerta para
o ciclo conjuncional Júpiter-Saturno nos
signos de ar.
Outra revolução bastante palpável, que
nasceu sob a égide da conjunção Júpiter-
Saturno de 1980, se refere à gênese e
ascensão da internet e de toda a
tecnologia informacional que vem
tornando o mundo cada vez mais
acelerado e multiplamente conectado
nas últimas décadas. Durante a pandemia
em curso, a virtualidade tomou maior
corpo. Amizades e reuniões à distância. O
HomeOffice veio para ficar e não haverá
retrocedimento neste processo. Novas
relações de trabalho, limites entre
trabalho e descanso, extinção e criação
de novos ofícios, inteligência artificial,
ambiente financeiro virtual. Tudo isto está
à mesa, em um processo de expansão e
consolidação com velocidade maior do
que costumávamos vislumbrar.
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Gostaria de tocar também no tema das
relações de poder internacionais. A
conjunção Júpiter-Saturno de 1980 abriu a
década que culminou com o final da
Guerra Fria, com a queda da União
Soviética e do bloco de países socialistas do
leste europeu. Se instaurava a suposta Nova
Ordem Mundial, multipolar e capitaneada
pelos Estados Unidos. Todavia, algumas
relações mais profundas aconteciam à
margem do conflito que nunca ocorreu.

Desde a década de 1970, em sua
diplomacia triangular, os Estados Unidos se
aproximaram da China, visando impedir
uma reaproximação entre as potências
comunistas continentais. À medida que
desmoronava o segundo mundo socialista,

a China fortalecia os seus motores e, aos
poucos, se tornava a fábrica global. 
Aparentemente, os Estados Unidos
venceram o urso, mas ajudaram a fortalecer
o dragão que, no futuro, iria lhe impor
oposição e cheque. Na iminência da
pandemia de COVID-19, Estados Unidos e
China já travavam uma guerra comercial e
econômica. Primeira e segunda economias
do mundo, respectivamente. O desastre
sanitário de 2020 acabou por colocar os
Estados Unidos em uma posição de maior
vulnerabilidade, enquanto a China, apesar
do desgaste internacional inicial, parece ter
saído geopoliticamente mais forte.

Ascensão e queda de potências, novas
dinastias, novos direcionamentos globais
de poder. Os mestres já haviam alertado.

Bom ou mau, não me parece justo – e nem
sábio – qualificar desta forma as mudanças
que estão ocorrendo.
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Agora, nos debrucemos rigorosamente
sobre a técnica astrológica mundana. Para
os autores clássicos, existe uma hierarquia
solidamente estabelecida para a
interpretação e julgamento das
conjunções – não apenas a Grande
Conjunção, mas todas as demais. No que
concerne às conjunções Júpiter-Saturno, a
principal delas é a que ocorre em Áries,
abrindo o ciclo da triplicidade de fogo, no
primeiro signo zodiacal, o ascendente
mundano. Também são mais relevantes
as conjunções de Júpiter e Saturno
quando há troca de elemento e se abre
um novo ciclo de uniões. William
Ramesey, em sua obra “Astrology
Restored” relata como exemplo as
Grandes Conjunções ocorrendo no
primeiro grau ou no primeiro termo de
um signo pertencente à nova triplicidade
que abrigará as uniões subsequentes. 
Em 1980, a conjunção Júpiter-Saturno se
configura pela primeira vez em séculos
em um signo de ar. Todavia, esta união
não ocorreu no primeiro grau ou no
primeiro termo do signo de Libra. A
Grande Conjunção de 2020 cumpre com
tais critérios, pois se deu no primeiro grau
de Aquário. Ressalto, ainda, a singular
proximidade dos dois grandes cronocratas
na configuração, separados por alguns
minutos de declinação na eclíptica. A olho
nu, no dia 21 de dezembro, a Grande
Conjunção parecia conceber a imagem
de apenas um único astro. Em 1980, não
houve tal proximidade. Com base em
tudo que foi dito, me parece que a
conjunção de 2020 pode ser mais
importante em seus significados do que a
sua antecessora, no mesmo elemento.
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De acordo com os ensinamentos de Abu
Ma’shar, a conjunção Júpiter-Saturno
sempre é analisada em consonância com a
carta do ingresso solar em Áries mais
próximo. Chama a atenção, no caso da
Grande Conjunção de 2020, o fato de sua
perfeição ter se dado no dia do ingresso
solar em Capricórnio. Penso que a
comparação de tal configuração com a
carta de ingresso citada é bastante
pertinente no que se refere a prognósticos
para os anos vindouros.
A carta do ingresso solar em Capricórnio,

levantada para Brasília-DF, traz este mesmo
signo cardinal no ascendente, com os dois
cronocratas posicionados na primeira casa,

à iminência de algumas horas da conjunção
maior. Júpiter aparece elevado acima de
Saturno em tal tema mundano e com maior
latitude que o grande maléfico. Estas
indicações poderiam nos levar a crer na
possibilidade da preponderância de Júpiter
sobre Saturno na conjunção. Todavia, não
podemos esquecer que Saturno é o mais
lento de todos os planetas e naturalmente
domina os demais. A conjunção se
dá na principal morada saturnina, que é
Aquário. Saturno tem maiores dignidades
essenciais no local da conjunção e a
domina. Há, certamente, uma relação de
maior equilíbrio entre os dois significadores.
Em Capricórnio, a conjunção assinalaria
para um domínio saturnino total, com
detrimento do poder do grande benéfico.

A presença de Júpiter e Saturno nos ângulos
é assinalada por William Ramesey como
indicadora do aparecimento de novos reis e
profetas, representados pela triplicidade do
signo que abriga a conjunção. Esta
indicação é mais verdadeira

quando aparente na carta de ingresso
solar em Áries, mas, devido à singularidade
que une a Grande Conjunção e o ingresso
solar em Capricórnio, não podemos
desprezá-la.

Podemos aventar a possibilidade de fortes
mudanças nos eixos de poder por aqui nas
próximas décadas. Novas dinastias,
impérios caindo. Saturno é o planeta
regente da casa II e promete grandes
reformulações na esfera econômica
nacional, afetando amplamente a vida da
população. Saturno predomina sobre
Júpiter, mas não está mal colocado.

Entendo que estas mudanças não tendem
ao ruim como um todo. 



Saturno tem dignidade maior de exaltação
sobre o meio do céu da carta do ingresso
solar em Capricórnio. O mapa da
conjunção partil de Júpiter-Saturno
apresenta o meio do céu em Aquário,

governado pelo grande maléfico. 

A carta do ingresso solar em Áries de 2021
traz os dois cronocratas na casa XI, com
Saturno regendo este local e também o
ângulo mais elevado da carta. Júpiter é
senhor da casa IX. Temas de casa IX
aparecem novamente. A casa XI surge e
pode indicar mudanças importantes na
estrutura político parlamentar do Poder
Legislativo, em todas os níveis. A colocação
de Júpiter e Saturno na casa XI também
pode indicar amadurecimento e pé no
chão no que se refere aos anseios e
esperanças do povo. Mais racionalidade e
sonhos viáveis. 
Os três poderes estão marcados pela
representação de mudanças acenadas
pela Grande Conjunção. O Sol, que
aparece em estreita angularidade na carta
de ingresso em Áries de 2021, regendo o
ano, forma um sextil partil com o grau da
união dos dois cronocratas. O Sol é um
significador essencial de reis e máximas
figuras detentoras de poder de uma
determinada nação.

A conexão do Sol com o grau da Grande
Conjunção, conhecidos os predicados do
luminar diurno e sabendo que a casa XI
tem uma relação direta com o Poder
Legislativo, possuindo Saturno nesta carta
de ingresso regência sobre o meio do céu
e o décimo primeiro local do tema, se
pode inferir um maior protagonismo
concentrado neste poder magno.
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A carta do momento exato da conjunção,

levantada para a capital do país, pode ser
utilizada em caráter complementar e com a
finalidade de aferir outras nuances da
configuração. Encontramos referência a tal
procedimento na obra de Mashallah, ainda
que tal autor tivera predileção pela
utilização das cartas de ingresso solar em
Áries em sua prática, em consonância com
os demais mestres. Embora a correção
maior da técnica recorra sobre análise das
cartas de ingresso, devemos lembrar que as
cartas de eclipse solar evocam o momento
exato da conjunção ou da oposição dos
luminares, encontrando respaldo desde a
obra de Ptolomeu.

A carta astrológica do momento exato da
conjunção, levantada para a capital do
Brasil, traz o ascendente em Touro, com os
dois cronocratas posicionados na casa IX do
tema.  Aqui, podemos pensar em mudanças
e reestruturações envolvendo as instituições
jurídicas, a educação superior e os temas
filosóficos e religiosos no país. Júpiter
aparece mais elevado no céu do que
Saturno novamente. Saturno é o senhor do
ângulo precedente à união dos cronocratas.
Júpiter governa os termos do meio do céu e
do ascendente, bem como, o local da Lua.

Por este viés interpretativo, também há a
indicação de um pouco mais de equilíbrio
de poder entre os dois grandes senhores do
tempo.

Um outro tema de máxima relevância que
estará sob a esfera de influência das
mudanças representadas pela Grande
Conjunção de 2020 para o Brasil se refere
ao governo e ao poder.
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Depois de dois processos de impeachment
após a redemocratização do país, com
dois ex-presidentes que foram presos e um
atual governo que flerta com uma nova
hipótese de impedimento, estaríamos à
iminência da ascensão de alguma espécie
de parlamentarismo por aqui? É factível
pensar nessa espécie de movimento.

Chama a atenção também o trígono
aplicativo entre Marte em Gêmeos e
Saturno em Aquário na carta do ingresso
solar de 2021. Marte é o planeta regente do
ascendente do tema revolucional e
dispositor do Sol, o astro regente da figura.

Por esta configuração, existe um positivo
alinhamento entre o país e seu povo e as
novas conjunturas de poder que irão se
desenhar. A Lua está com Marte e se separa
de um trígono com Saturno. Haverá
simpatia e aplauso para com os novos
desenhos de poder que irão se estabelecer
nos próximos anos. 

O tema é bastante extenso e sempre há
meandros a serem explorados. O novo
ciclo conjuncional de ar das Grandes
Conjunções Júpiter-Saturno está
recentemente consolidado e as mudanças
aparecerão gradativamente, ao longo das
próximas décadas. Contudo, se pode
afirmar com certeza que o mundo do
crescimento estritamente econômico e
tecnológico exponencial chegou ao fim
em 2020. O novo ciclo abre possibilidades
para a resolução de temas-chave que
envolvem a humanidade, como a
saturação climática, escassez de recursos,
empregos, saúde e mitigação da pobreza
em um mundo cada vez mais populoso e
cuja convivência cada vez mais próxima e
potencialmente daninha para com as
demais espécies pode ser fatalmente
ameaçadora a todos. A sorte ou azar
dependerão de nossas futuras ações.
Teremos de surfar com sabedoria nestes
novos ares.

Edson Betemps é geógrafo e astrólogo tradicional. Iniciou seus
estudos no ano de 2007. Logo no começo de sua trajetória se
debruçou sobre a Astrologia Tradicional e toda a sua rica gama de
técnicas capazes de desvendar o comportamento humano e o seu
destino. É administrador do site, página e canal Dinho Astrologia
Tradicional. Atua profissionalmente desde 2012, nas esferas natal,
horária, eletiva e mundana.

EDSON BETEMPS

dinhoastrologiatradicional.blogspot.com

http://dinhoastrologiatradicional.blogspot.com/
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O Sol está cravado no Ascendente em
Áries, o que dá ao povo confiança e
liderança. Além disso, como o Sol rege a
casa 5 da carta de ingresso, isso é positivo
para as crianças. 
Mas, o Sol no mapa natal é relacionado
com os países com quem fazemos
parceria, e o Sol natal é regido por
Mercúrio, também na casa 7 natal.
Mercúrio na casa doze do ingresso mostra
negociatas por baixo do pano por parte
de estrangeiros.

INGRESSO DO SOL
EM ÁRIES PARA 2021 

Diante da Carta de Ingresso do Brasil
tenho as seguintes considerações:

A casa doze da carta de ingresso
corresponde ao ascendente do Brasil. Isso
colocaria o povo ainda em situação de
confinamento. No entanto, a presença de
Vênus em Peixes, isto é, transitando pelo
ASC natal, é muito positiva, abrandando o
sofrimento e amortizando os efeitos
daninhos. Também significa que nossos
parceiros no exterior agirão por baixo dos
panos para obter vantagens financeira.

Afinal, Vênus está na casa 8 natal, dinheiro
do exterior, e rege a casa dois da carta de
ingresso.

 

Por Clelia Romano

BRASIL
NATAL

INGRESSO  
DO SOL EM 
áRIES 2021



A ecologia, os índios, a população
carcerária, os doentes hospitalizados, tudo
isso é assunto de casa 12. 

Confirmando, no Ingresso, Mercúrio rege a
Casa 6. Na carta natal está na casa 7
apontando  para relações com estrangeiros.
Rege ele, também, a casa 4 natal, o solo , as
florestas e terras. Toda essa configuração
exibe o entrelaçamento desses assuntos. 
Os trabalhadores estarão descontentes.
Nesse sentido, esse Mercúrio em
detrimento e queda, em casa difícil na
carta de ingresso, mostra um empecilho
para as comunicações, em geral, para a
imprensa, representada pela Casa 3, e para
os empregados do governo.

A Lua encontra-se em Gêmeos, como na
carta natal, mas dessa vez focalizando a
mídia, que estará muito ativa e incisiva para
delatar a situação da terra e das ações
realizadas na surdina para o
enriquecimento de outros, inclusive
estrangeiros. 

Mas o fato de estar a Lua em conjunção
ao Nodo Norte e Fortuna é muito positiva
e haverão ações para defender a terra e as
matas. Claro que o dispositor da Lua está
em má posição por casa e signo, o que
pode levar a confusões e agressões
verbais publicas.
O governante do país ocupa uma boa
posição na carta de ingresso, o que é
favorável para ele. O trigono com a Lua,

que simbolicamente representa o povo, o
fará mais popular.
Júpiter na Casa 11 do Ingresso propicia
bons eventos para a terra, uma vez está
posicionado na casa 4 da carta natal do
país, onde o país tem também a Lua,

ainda mais que, na carta de ingresso,

Júpiter faz trigono com a Lua e a Fortuna
na Casa 3. Além disso, Júpiter se alegra na
casa 11.
Essas são minhas impressões para o ano
que o Brasil iniciará em Março. Evidencia-

se um ano melhor que 2020, mas
também com dificuldades.

Clélia Romano é formada em psicologia tendo começado a
estudar astrologia em 1983. 
Em 2006 diplomou-se como Astróloga Medieval( Diploma
Medieval Astrology.) Escreveu diversos livros sobre astrologia
tradicional, abordando desde os fundamentos, técnicas
especiais e previsões, lançando agora o livro Astrologia
Horária, Teoria e Prática.

CLELIA ROMANO
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Quando pensamos em traduzir Valens já
logo propusemos desnecessário traduzir
todo o livro para este conjunto de artigos.
Há trechos muito densos que te levam a
um labirinto de conjecturas
aparentemente confusas. Não que
queiramos selecionar o que é público ou
acessível, mesmo porque a obra em Inglês
está disponível. Mas há extensas porções
dedicadas ao cálculo do Mapa Astrológico
que sinceramente para mim parecem
ininteligíveis. Então, nesta reportagem,

suprimi estas passagens.

Este artigo é o segundo numa sequência de traduções da Antologia de Vettius Valens. A
primeira parte foi publicada na 5a edição da Astrolábio, graças a ótima iniciativa de Nicole
Zeghbi que continua na batalha para ainda oferecer uma revista inovadora sobre Astrologia
com um viés Tradicional.
 

Neste trecho de tradução nos deparamos
com os 50 termos e como os graus vêm
temperados de caráter que colorem estas
regiões ou espaços e por suposto aqueles
que lá residem. A descrição é poética, ora
com adjetivos como "puros, bonitos", ora
com atitude como "cheio de trovões e
relâmpagos". Ora fala sobre homens e
sinas, em palavras como "um criminoso –

não desconhecido, mas destrutivo e de
vida curta". Agora como deduzir quais
manifestações trariam os planetas,
ângulos, lotes ou outros pontos, tais
tendências.

Vettius Valens

Por Paula Belluomini

A sede insaciável pelo
conhecimento astrológico - Parte II



Os primeiros 6° de Áries pertencem a
Júpiter: temperados, robustos, prolíficos,
benéficos. Os próximos 6° pertencem a
Vênus: alegres, astutos, radiantes,
uniformes, /14P/ puros, bonitos. Os 8°

seguintes caem sob a influência ambígua
de Mercúrio: mutáveis, astutos, ociosos,
ventosos, tempestuosos, cheios de trovões
e relâmpagos. Os próximos 5° pertencem
a Marte: danoso, ígneo, instável,
característico de homens ríspidos e
perversos. Os próximos 5° pertencem a
Saturno: frios, áridos, maliciosos, feridos.
Os primeiros 8° de Touro pertencem a
Vênus: prolíficos, com muitos filhos,
úmidos, tendendo para baixo,

condenados, odiando seus filhos <?>. 

Os próximos 6° pertencem a Mercúrio:

inteligentes, sensatos, criminosos, com
poucos descendentes, sinistros, fatais.

Os próximos 8° pertencem a Júpiter: de
grande coração, ousados, sortudos,
comandantes e beneficentes, magnânimos,
temperados, amantes da modéstia. O
quarto termo, os próximos 5°, pertencem a
Saturno: estéreis, áridos, um eunuco, um
vagabundo, censoriais, teatrais, sombrios,
laboriosos. Os 3° finais pertencem a Marte:

masculinos, tirânicos, ígneos, irascíveis,
mortíferos, um saqueador de templos e um
criminoso – não desconhecido, mas
destrutivo e de vida curta.

/15K/ Os primeiros 6° de Gêmeos pertencem
a Mercúrio: temperados, com bom clima,

inteligentes, versáteis, habilidosos, ativos,
poéticos, prolíficos. Os próximos 6°

pertencem a Júpiter: competitivos,
temperados, com bom clima, prolíficos,
luxuriantes, beneficentes. 

 É curioso notar que graus regidos pelo mesmo
planeta em diferentes termos são atribuídos com
características bastante singulares em cada
signo, como se a combinação da natureza do
planeta com aquela determinada região traz
suas melhores ou piores aptidões. Outra, como
termos que pertencem a planetas duplamente
domiciliados, como os primeiros 8º de Touro,

soam menos atraentes que os termos de Vênus
em escorpião, quando supostamente está em
exílio. E muitos são os exemplos que correm
paralelos a esta particularidade.
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¡Anthologiae de Vettius Valens 
Termos e a Combinação de Estrelas  
Tradução original por Mark Riley

3. Os 50 termos



O terceiro termo, 5°, pertencem a Vênus:
florescentes, artísticos, viciados em peças e
mímicas, poéticos, um vencedor de
concursos, populares, alegres, prolíficos. O
quarto termo, 7°, pertencem a Marte: muito
sobrecarregados, sem irmãos, tendo poucos
filhos, um andarilho, com uma boa renda,

destrutivos, sanguinários, inquisitores. Os
últimos 6° pertencem a Saturno:

temperados, um procurador, tendo posses,
intelectuais, de amplo conhecimentos,
distintos, notáveis pela inteligência,

organizadores de grandes assuntos, muito
famosos.
Os primeiros 7° de Câncer pertencem a
Marte: lançando raios, movidos em direções
diferentes, desiguais, contraditórios em seus
desejos, maníacos, prolíficos, pobres,
destrutivos, e no final, vil. Os próximos 6°

pertencem a Vênus: prolíficos,
condenadores, úmidos, mutáveis,
habilidosos, populares, promíscuos. Os 6°

seguintes pertencem a Mercúrio: precisos,
um ladrão, um líder em assuntos públicos,
um cobrador de impostos, sob a mira do
público, ricos, produtores de riquezas. O
quarto termo, 7°, pertencem a Júpiter:
régios, imperiosos, gloriosos, julgadores, de
grande coração, temperados, governantes,
totalmente nobres. Os 4° finais pertencem a
Saturno. Nesse termo, tudo é água, úmido,

pobre em bens pessoais, e no final
bastante carente.

Os primeiros 6° de Leão pertencem a
Júpiter: experientes, masculinos,
imperiosos e em geral com qualidades de
liderança, ativos, eminentes, sem traços de
maldade. /15P/ Os próximos 5° pertencem
a Vênus: muito temperados, gentis,
talentosos, luxuosos.
O terceiro termo, 7°, pertencem a Saturno:

tem muita experiência, medrosos,
científicos, naturalmente sábios, estreitos,
religiosos, com muitos filhos, em busca de
conhecimentos secretos, estéreis, sem
descendência. Os próximos 6° pertencem
a Mercúrio: viciados em brincadeiras e
mímicas, populares, escolares,
orientadores, prescritores, inteligentes.
Este termo é estéril e característico de
homens longevos. Os 6° finais pertencem
a Marte: muito vil e monstruosos,
destrutivos, feridos, entorpecidos,
censurados, azarados.
Os primeiros 7° de Virgem pertencem a
Mercúrio: altivos, procuradores, um
arranjador, bonitos, organizadores de
grandes negócios, muito inteligentes,
totalmente nobres e eminentes. Este
termo não é, entretanto, sortudo no amor.
Este infortúnio é geralmente verdadeiro
para Virgem, especialmente neste termo e
no de Vênus. Este termo causa homens
que são abertos a críticas; o termo de
Vênus causa aqueles que erram
constantemente.

/16K/ Eles ficam visivelmente aquém dos
meninos.
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Os próximos 10° pertencem a Vênus:
censurados, prejudicando seu casamento e
caindo em dificuldades por causa disso,

sortudos em questões teatrais. Eles são
muito pouco naturais em suas paixões,
especialmente quando Saturno está em
aspecto; quando Mercúrio está em aspecto,

eles cometem adultério; quando Júpiter
está em aspecto, eles cometem um grande
número de pecados que são perdoáveis   -

mas ainda assim há condenações. Quando
o Sol está em aspecto, eles cometem ações
ocultas; quando a Lua está em aspecto, eles
encontram reveses e oposição política. Se
esse termo for tomado por maléficos, isso
causa prostituição. O terceiro termo, 4°,

pertencem a Júpiter: agrícolas, adequados,
reclusos mas não ignorantes. Os homens
nascidos sob este termo são
administradores, frutíferos, retos. O quarto
termo, 7°, pertencem a Marte: masculinos,
severos, públicos, demagogos, vagabundos
noturnos, <homens contratados>,

falsificadores, impostores. Esses graus
assaltam os homens e os conduzem a
correntes, mutilações, torturas e prisão. Os
últimos 2° pertencem a Saturno:

monstruosos, frios, destrutivos, de vida
curta, o termo dos homens iludidos.
Os primeiros 6° de Libra pertencem a
Saturno: reais, elevados, eficazes –

especialmente para nascimentos diurnos,
mas <perturbados> para nascimentos
noturnos. Esses graus também são estéreis,
úmidos, destrutivos. Os próximos 5°

pertencem a Mercúrio: empresariais,
produtores artesanais, marqueteiros, o
termo de instrumentos de câmbio e
números, coletor; em geral, justo e
inteligente.

O terceiro termo, 8°, pertencem a Júpiter:
produtor de riqueza, mas apesar disso,

este termo é característico de homens
azarados, acumulando tristemente suas
posses, vivendo sem ostentação, com um
estilo de vida sórdido, sem apreciação
pela beleza, censor – e não, é claro,

abençoado com filhos. O quarto termo, 7°,

pertencem a Vênus: amantes da beleza,

amantes do artesanato, eles próprios
artesãos, e.g. escultores, pintores,
xilogravadores. /16P/ Em geral, este termo
é rítmico, piedoso, suave e lento,

afortunado, progredindo sem esforço,

extremamente afortunado no casamento
e afortunado em tudo. Os 4° restantes
pertencem a Marte: governantes, líderes,
sortudos em todos os assuntos marciais,
otimistas / espirituosos, estáveis, bem-

sucedidos, de grande coração; não,

entretanto, com muitos irmãos ou sorte
com aqueles que ele tem.

Os primeiros 7° de Escorpião pertencem a
Marte: facilmente transtornados e
perturbados, instáveis, irascíveis, falam
com franqueza, arrogantes, com poucos
filhos mas muitos irmãos, de fortuna
desigual, inflamados, muito apropriado
para presépios que prometem
campanhas e viagens ao exterior. Os
próximos 4° pertencem a Vênus: /17K/

sortudos no casamento, piedosos, amados
por todos, filhos amorosos, ricos,
selecionados para todos os cargos,
vivendo graciosamente. O terceiro termo,

8°, pertencem a Mercúrio: militares,
competitivos, premiados e, no que diz
respeito às palavras, amargo, contencioso,

não deve ser desprezado. Esses graus
também são prolíficos e fecundos. Em 



geral, eles planejam o mal, especialmente
contra aqueles que tentam o mal ou o
praticam. O quarto termo, 5°, pertencem a
Júpiter: talentosos, sortudos, sumo
sacerdote, glorificado em ouro, púrpura e os
altos cargos apropriados à grandeza
inerente da natividade. Este termo é
benéfico e como um todo ama os homens
e deuses. Os últimos 6° pertencem a
Saturno: punitivos, com poucos filhos ou
irmãos, odeiam de seus próprios parentes,
envenenadores, melancólicos e misóginos,
com feridas secretas e, em geral, muito
punitivos e amaldiçoadores do destino. Eles
são odiados por deuses e homens; eles
resistem a seus superiores e são
desprezados por seus inferiores.
Os primeiros 12° de Sagitário pertencem a
Júpiter: homens ativos. Esses graus são
úmidos, mas temperados, dedicam-se a
todos os ofícios e habilidades, prolíficos,
com muitos filhos e irmãos, mas pobres. Os
próximos 5° pertencem a Vênus:
temperados, proeminentes, vitoriosos,
premiados, piedosos, honrados tanto pelas
massas quanto pelos governantes,
abençoados com filhos e irmãos, vivendo
com muitas mulheres. O terceiro termo, 4°,

pertencem a Mercúrio: verbais, sutis, ativos,
produzindo veracidades eternas, filosóficas
e, em geral, proeminentes na ciência e na
sabedoria; gosta de aprender se Mercúrio
inclina, mas se Marte inclina, ama armas e
táticas. Os próximos 5° caem para Saturno:

estéreis e danosos, frios, prejudiciais,
característicos  de  homens  desprezíveis  e 

completamente azarados. Os próximos 4°

pertencem a Marte: quentes, ríspidos,
violentos, desavergonhados, 

/17P/ destrutivos – exceto que este termo é
inquieto em todas as coisas. Todos os
termos em Sagitário indicam
possibilidades variadas em todos os
assuntos.
Os primeiros 7° em Capricórnio pertencem
a Mercúrio: teatrais, cômicos, em cima do
palco, mentirosos, oferecidos, sedutores,
cobiçosos das coisas dos outros, sem
reputação, <talentosos> em tudo,

abençoados, ricos, mas não de alta
posição. Os próximos 7° pertencem a
Júpiter: eles trazem vicissitudes de glória
e infâmia, riqueza e pobreza, grandeza
/18K/ e ridículo público. Este termo é
árido, tendo filhos do sexo feminino ou
deformados, de baixa posição, vulgar.
Os próximos 8° pertencem a Vênus:
devassos, lascivos, tendendo para baixo,

impensados, censurados, tendo seus fins
muito duvidosos, não morrem bem, nem
são estáveis no casamento. O quarto
termo, 4°, pertencem a Saturno: severos,
tristes, alienados, azarados com seus filhos
e irmãos, sanguinários e destrutivos, frios,
impiedosos / indiferentes, maliciosos,
lentos para agir, mas ardilosos. Os últimos
4° pertencem a Marte: elevados, prósperos,
ditatoriais, visando o comando de tudo,

pobres, destrutivos de seus próprios
parentes e de <irmãos>, errantes, amantes
da Solidão, briguentos até o fim.
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Os primeiros 7° de Aquário pertencem a
Mercúrio: ricos, avarentos, alegremente
acumulando riquezas até a medida da
natividade, inteligentes, eruditos na lei,
definindo tudo com precisão, imperiosos,
mesquinhos, preocupados, amantes da
educação e todas as disciplinas,
supervisores, verificadores, filantrópicos. Os
próximos 6°  pertencem a Vênus: amando
bem, piedosos, ricos sem esforço, lucrando
por meio de boa fortuna inesperada,

prósperos, navegantes. Esses são graus
prolíficos. É benéfico para qualquer pessoa
nascida sob esses graus unir-se às mulheres
idosas, aos fracos ou aos eunucos, e obter
vantagens dos estéreis ou dos idosos. Os
próximos 7° pertencem a Júpiter: sortudos,
ínfimos, espreitando em casa, sem se
importar com sua reputação, vivendo na
obscuridade, afortunados em seus filhos,
misantrópicos. Os próximos 5° pertencem a
Marte: doentes (particularmente nos órgãos
internos), incomodados por ações judiciais;
este termo é característico de homens
ímpios, intratáveis   e incapazes – exceto que
esses homens prontamente atentam para
más ações. Os demais graus, 5°, pertencem
a Saturno: áridos, úmidos, concebendo com
dificuldade, debilitados, principalmente na
dura-máter e nos órgãos internos,
acometidos de hidropisia e convulsões,
pobres, com poucos irmãos ou filhos,
invejosos, infelizes em seus fins.
Os primeiros 12° de Peixes pertencem a
Vênus: alegres, fecundos, tendendo para
baixo, 

/18P/ luxuosos, vivendo graciosamente,

com uma saudação amigável, celebrando,

amando, progredindo sem esforço, caro
aos deuses. Os próximos 4° pertencem a
Júpiter: literários, cultos, proeminentes
entre as massas e vitoriosos sobre todos
por causa de suas palavras, com muitos
irmãos, prolífico, com muitos filhos, tendo
muitos associados e irmãos. Os próximos
3° pertencem a Mercúrio: fecundos,
governantes, aqueles de alta posição, com
muitos amigos, generosos, amando seus
pais, caridosos, piedosos, temperados. Os
próximos 9° pertencem a Marte: ativos,
guerreiros navais, /19K/ guias corajosos,
obtendo sucesso na tradição mística,

saqueando mas depois restaurando,

variados, não morrem de morte natural. Os
últimos 2° pertencem a Saturno:

enfraquecidos, úmidos, sujeitos a
convulsões, totalmente azarados. Nós
demos instruções sobre o efeito que cada
grau produz. <Acrescentamos que> se o
regente da casa está localizado em um
determinado termo, o regente da casa
também produzirá seu efeito próprio, seja
bom ou ruim. Agora vou explicar o
Ascendente.
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Tendo determinado com precisão a
posição do grau do Sol no nascimento,

observe onde o dodekatemorion cai. O
signo em trígono à esquerda desta
posição será o ascendente, ou o signo
equivalente (i.e. seja masculino ou
feminino), desde que você leve em
consideração a distinção entre
nascimentos noturnos e diurnos. Por
exemplo: deixe o Sol estar em Aquário
22°. O dodekatemorion deste ponto é em
Escorpião; o signo em trígono à esquerda
é Peixes. Se o nascimento foi durante o
dia,

Peixes, Touro ou Câncer deve ser o
Ascendente. Se o parto foi à noite, um
dos signos diametralmente opostos
<deve ser>. Virgem estaria no Ascendente
na primeira hora <da noite>. (...) 

 

Nota do Tradutor: A partir deste ponto
em diante até uma certa altura de
aproximadamente 12 páginas, o texto
prossegue com instruções sobre o
cálculo do Ascendente, o momento da
concepção, o gnomon do Ascendente,

repetidas vezes num texto muito denso e
confuso, com inúmeras variáveis que se
movem em círculos. Para aqueles que
desejam checar o teor deste trecho
procurem o texto original. Com o intuito
de não sobrecarregar a mente do leitor,
esta parte está suprimida neste artigo.  

Continuo com o trecho em que Valens
inicia as combinações entre planetas
em duplas e revela a compatibilidade
entre eles. O contato entre planetas é
sinalizado quando positivo ou
conflituoso e traz uma interpretação
única. E depois com a assembléia de
três planetas e seus resultados.
Dependendo podem causar
instabilidade, em geral quando envolve
a Lua ou Mercúrio; ou firmeza e glória se
inclui o Sol, ou Marte, Saturno, ou Vênus
dependendo da combinação. No final
Valens alerta que se outra “estrela” faz
aspecto deve-se modificar a
interpretação para incluir a natureza
deste outro astro. Além de levar em
consideração se quaisquer dos planetas
são regentes dos assuntos que
queremos analisar.

4. Encontrando o
Ascendente.



Vamos acrescentar as associações e
combinações de cada estrela. 

Quando Saturno e Júpiter estão juntos, eles
estão de acordo um com o outro e trazem
benefícios de legados e adoções, e fazem
com que os homens sejam donos de
propriedades que consistem em terras,
sejam tutores, administradores de
propriedades de outros, guardiões, e
coletores de impostos.
Saturno e Marte são hostis, produtivos de
reversões e ruína. Eles trazem brigas
familiares, desarmonia e ódio, junto com
traição, conspirações, malevolência e
provações. No entanto, se essas estrelas não
estão em seus próprios ou em signos
operativos, e se têm benéficos em aspecto,

produzem natividades distintas e nobres,
embora instáveis   em sua felicidade e
sujeitas a perigos inesperados e traição.

/37P/ Saturno e Mercúrio são aliados e
produtivos de atividades / empregos. No
entanto, eles trazem calúnias sobre religião,

ações judiciais e dívidas, bem como
distúrbios sobre questões escritas e sobre
dinheiro. Por outro lado, essas estrelas
fazem homens que não carecem de
recursos e não são pouco inteligentes, com
muita experiência e consciência, e que são
curiosos, estudiosos que vêem longe,

buscam as tradições místicas,
reverenciando os deuses, mas com muito
em suas consciências.

Saturno e Vênus agem harmoniosamente
com respeito às atividades / emprego:

/38K/ promovem sucesso com respeito a
envolvimentos e casamento, concordantes
e benéficos apenas por um tempo, não
até o fim. Sem dúvida eles causam abuso,

divórcios, inconstância e morte, muitas
vezes enredando homens com os de
nascença baixa e os humildes, e fazendo
com que eles caiam em perigos e
processos judiciais.
Saturno e a Lua são benéficos, produtivos
de dinheiro, propriedades, propriedade de
navios e lucros vindos de falecidos,
especialmente se a Lua estiver na parte de
sua órbita logo após a primeira visibilidade
e tiver benéficos em aspecto. Em seguida,

causa associação com os grandes, dons e
derrota dos inimigos. Essa combinação, no
entanto, é instável no que diz respeito à
posse e, com respeito às mulheres, é
insegura e dolorosa por causa de
separações, ódio e tristeza. Também
produz sofrimento corporal, convulsões
repentinas, dores das faculdades
governantes e dos nervos, bem como a
morte de figuras importantes.
Saturno e o Sol estão em conflito, dando e
tirando posses e amizades
maliciosamente. Portanto, aqueles
nascidos sob tal conjuntura sofrem
inimizades secretas e ameaças de grandes
pessoas e são traídos por alguns e vivem
odiados até o fim. Desempenhando bem
sua parte, eles sobrevivem à maioria <de
seus inimigos>. Eles, entretanto, não são 
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(...)
21K; 19P. As Combinações das Estrelas.



desprovidos de recursos, mas são
perturbados e sofredores. Eles são auto-

controlados neste ataque de reversões.
Quando Júpiter e o Sol estão juntos, eles
produzem homens nobres e distintos,
governantes, governadores, ditadores,
homens vigorosos, honrados e abençoados
pela multidão. Esses homens são ricos,
vivem com muito espetáculo. Às vezes, no
entanto, eles estão envolvidos em
incertezas e /38P/ hostilidade.

Especialmente se for descoberto que a
estrela <Júpiter> está se pondo, eles
recorrem a maior ostentação e fingem a
verdade.

Júpiter e a Lua são bons, aquisitivos: eles
fazem com que os homens sejam mestres
de adornos e escravos, e concedem cargos
e posições distintas. Eles fazem com que os
homens se beneficiem das mulheres e
indivíduos distintos, que sejam bem
tratados pela família e pelos filhos, e que
sejam considerados dignos de presentes e
honras. Eles são tesoureiros, homens que
emprestam muito, em quem se confia e
aqueles que encontram tesouros e
enriquecem.

/39K/ Júpiter e Marte fazem personagens
gloriosos e vistosos, amigos de grandes ou
de reis, governadores distintos e
recebedores de estipêndios, aqueles que
fazem carreira em funções públicas ou em
campanhas, e aqueles considerados dignos
de honra e status, mas incertos em seus
meios de subsistência e hábitos, jogando
fora suas posses.

Júpiter e Vênus são bons, em harmonia,

realizadores de posição e lucros, trazendo
novas aquisições, presentes, adornos,
controle sobre escravos, governos, geração
de filhos, sumo sacerdócio, preeminência
entre as massas, honras de guirlandas e
coroas de ouro. Essas estrelas fazem
homens dignos de estátuas e imagens,
mas também os tornam sujeitos a altos e
baixos em relação a casamentos e filhos.
Júpiter e Mercúrio são bons, em harmonia,

e supervisores. Eles fazem homens que
são gerentes, encarregados de negócios,
em cargos de confiança e administração.

Eles são homens que têm sucesso como
secretários e contadores e que são
respeitados na educação. São pessoas
acessíveis com muitos amigos, julgadas
dignas de pagamento e estipêndios. Se
Júpiter e Mercúrio forem encontrados em
signos operativos, eles farão os homens
descobridores de tesouros, ou agiotas que
lucram com depósitos em dinheiro.

Vênus e o Sol estão em harmonia,

gloriosos, concedentes do bem. Eles
causam a associação de homem e mulher,
trazem presentes e meios de transporte e
tornam os homens bem-sucedidos em
seus empreendimentos. Ocasionalmente,

eles fazem aqueles homens que assumem
lideranças populares ou trustes, aqueles
que estão no comando de lugares
estrangeiros / seguros, aqueles
considerados dignos de estipêndios. Esses
homens, no entanto, não estão isentos de
pesar com relação à esposa e aos filhos,
especialmente se Vênus estiver se pondo.
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/39P/ Vênus e a Lua são bons no que diz
respeito a posição, aquisições e ao início de
negócios, mas são instáveis   no que diz
respeito a viver juntos, amizades e
casamento, trazendo rivalidade e
hostilidade, bem como maus-tratos e
transtornos de parentes e amigos. Da
mesma forma com relação a crianças e
escravos, essas estrelas não são boas: elas
fazem com que os bens sejam passageiros
e trazem angústia mental. Vênus e Marte
estão em desacordo. Eles tornam os
homens instáveis   e fracos de espírito; eles
causam rivalidade e assassinato; fazem
com que os homens tenham muitos
amigos, mas sejam condenáveis,
desavergonhados, inconstantes e
igualmente propensos a ter relações
sexuais com homens ou mulheres; para ser
malicioso, e conspiradores de assassinato
por veneno. Essas estrelas fazem com que
os homens não fiquem nem com o bem
nem com o mal, que sejam caluniados e
injuriados por causa de suas amizades, que
sejam perdulários, /40K/ fugindo de uma
ocupação para outra, ansiando por muitas
coisas, que sejam injustiçados pelas
mulheres e por causa delas sofrem crises,
transtornos e dívidas.
Vênus e Mercúrio estão em harmonia.

Tornam os homens sociáveis   e graciosos,
gregários e hedonistas, dando atenção à
educação e à sensibilidade, recebendo
honras e presentes. Para aqueles de fortuna
medíocre, essas estrelas proporcionam o
recebimento de mercadorias, a venda e as
trocas, e trazem um sustento inferior. 

Essas estrelas tornam os homens instáveis   
e inconstantes em relação às mulheres,
mutáveis   em seus acordos <com elas>.

Mercúrio e o Sol tornam-se homens
adaptáveis   com muitos amigos, aqueles
homens flexíveis e controlados que
passam suas carreiras em lugares públicos.
Essas estrelas tornam homens puros e
sensatos, homens de bom senso, amantes
da beleza, homens eruditos, iniciados em
assuntos divinos, beneficentes, afeiçoados
a seus associados, independentes,
fanfarrões. Esses homens suportam revés
nobremente, mas são ineficazes, sofrendo
altos e baixos em seus meios de
subsistência, experimentando vicissitudes.
Eles não são atingidos pela pobreza, mas
encontram um sucesso proporcional à
base de seu nascimento.

/40P/ Mercúrio e a Lua são bons no que diz
respeito à união e status de homens e
mulheres, no que diz respeito ao poder da
fala e da educação, e no que diz respeito
ao comércio e outros empreendimentos.
Eles fazem homens que agem em
comum, que são engenhosos, experientes,
inquisitivos. Também fazem com que os
homens avancem com grandes gastos,
sejam muito mutáveis, não perseverando
em suas atividades ou intenções para o
futuro. <Esses homens são> nobres em face
da adversidade, mas estão sujeitos a altos
e baixos em seu meio de vida.



Mercúrio e Marte não são bons. Eles
causam hostilidade, processos judiciais,
reversões, malícia, traições, erros de
superiores ou inferiores. Essas estrelas
tornam alguns homens atléticos, marciais,
comandantes, benéficos, curiosos <do
oculto>, obtendo um sustento de uma
maneira variada. Eles recorrem à
falsificação para fraudar, roubar e saquear
e, tendo caído em dívidas e despesas,
trazem sobre si a infâmia e a perseguição
ardente. Se a configuração for aflita, os
homens são acusados   e presos, e sofrem
perda ou confisco de bens.
O Sol e a Lua são bons. Eles são produtivos
de associações com os grandes e de alta
posição, bem como a posse de imóveis,
propriedades, dinheiro e adornos. Essas
estrelas fazem com que os homens
tenham sucesso nos negócios /41K/ e
recebam lucros. Se a base <da natividade>

for considerada grande, os homens se
tornam líderes das cidades, encarregados
dos negócios, preeminentes entre as
massas, dotados de uma imagem pública
muito elevada, munificentes, governantes,
comandantes, insuperáveis   e possuindo
uma propriedade real e espírito. Aqueles
que começam com uma fortuna
média/moderada tornam-se sortudos e são
chamados de abençoados.
O bom, porém, não dura para esse tipo de
pessoa, por causa da configuração
minguante da Lua.

Saturno, Júpiter e o Sol são instáveis   e
inseguros. <Eles trazem fracasso> com
respeito a posses, amizades e outros
empreendimentos comerciais. Eles
causam perda de bens e fazem com que
alguns caiam em acusações invejosas. /41P/

Essas estrelas, tendo indicado ajuda de
fontes inesperadas ou de legados, e tendo
aumentado a reputação de alguém,

trazem ruína e acusação, junto com
perigos repentinos e conspirações. Eles
causam preeminência, tutela dos negócios
dos outros, arrecadação de impostos e
salários, por causa dos quais os homens
enfrentam distúrbios e crises, mas essas
estrelas tornam a base <da natividade>

insegura e preocupante.

Saturno, Júpiter e a Lua estão em
harmonia, trazendo posição e lucro,

associações com os grandes e dons.
Homens viajam para o exterior; eles têm
sucesso em terras estrangeiras ou por
causa de estrangeiros, não apenas em seus
próprios negócios, mas também em
outros. Os homens também obtêm
benefícios das mulheres e, ao tomarem
posse de propriedades e terras, tornam-se
senhores. Alguns tornam-se proprietários
de navios e, assim, aumentam seu
sustento, ou administram seu sustento
obtendo tudo o que está envolvido com a
água. 
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Saturno, Júpiter e Marte trazem
combinações de coisas boas. Eles tornam
alguns homens famosos, sumos sacerdotes,
governantes, influentes, encarregados das
massas, das aldeias ou dos assuntos
militares, comandantes e obedecidos. Esses
homens não são adornados com grande
demonstração de riqueza; eles ... estão
envolvidos em reviravoltas, acusações e
violentos ataques; e eles levam vidas
preocupadas. <Essas estrelas fazem> que
outros sejam agraciados com a posse de
uma renda, estejam no comando de
imóveis e propriedades e lucrem com os
falecidos, mas sua reputação é baixa.

Portanto, as coisas devem ser interpretadas
de acordo com a configuração dos corpos
celestes e os efeitos dos signos.
Saturno, Júpiter e Vênus são bons, ajudam
nas ocupações, trazendo posses. Eles
causam associações de homens e
mulheres, bem como amizades,
promoções e benefícios vindos de legados.
Porém, em suas associações, os homens
são caluniados e invejados; eles são
instáveis   em seus casamentos, sofrendo
constrangimentos, hostilidade e
julgamentos. Por outro lado, gostam de
seus companheiros e são fáceis de conviver,
desfrutando de muitas novas amizades.
Eles não são totalmente tranquilos, nem
carecem de pesar naquilo que se relaciona
a crianças e escravos.

Saturno, Júpiter e Mercúrio, quando
configurados juntos, produzem homens
vigorosos, /42P/ administradores,
confiáveis, proeminentes entre as massas,
comandantes e obedecidos,
manipuladores de dinheiro e diretores de
documentos e contas. Tais homens têm
uma natureza independente e adaptável:
às vezes, eles parecem malévolos e
perversos, e se tornarão cobiçosos da
propriedade de outros, ladrões e
gananciosos, por causa disso enfrentarão
transtornos e crises, dívidas e infâmia
pública. Às vezes, esses homens avançam
por causa de seu sucesso quando em ação
e por causa de sua confiabilidade. Então,

eles ganham apoio e são considerados
dignos de presentes dos grandes e de
honras. Por terem uma disposição
generosa, eles irão beneficiar sua própria
família e até mesmo a de outras pessoas.
Eles, entretanto, tomarão parte nos
mistérios e nos assuntos esotéricos e, em
outros aspectos, investigarão as artes
curiosas e serão sutis, fingindo que seu
caráter é franco.

/43K/ Saturno, Marte e o Sol são indicativos
de questões forçadas, outré e perigosas.
Essas estrelas são homens ousados,
homens de grande ambição, ateus
perversos, traidores, insubordinados,
homens que odeiam suas próprias
famílias, que abandonam seus próprios
parentes para ir com estranhos. Eles estão
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envolvidos em insultos e perigos. Eles
sofrem quedas de lugares altos ou de
animais. Eles têm medo de queimaduras e
são penosos em suas atividades. Eles não
guardam o que já tem, mas desejam os
bens dos outros. Eles lucram com o crime.

Se, entretanto, a configuração acontecer de
ser militar ou atlética, eles são trabalhosos,
mas não serão malsucedidos.
Saturno, Marte e a Lua fazem com que os
homens sejam aventureiros em seus
empreendimentos comerciais e que sejam
nobres, mas ineficazes, encontrando
reveses e violência. Eles se tornam, por sua
vez, violentos, reclusos, perversos: eles têm
uma disposição para serem saqueadores e
ladrões, e se tornam réus em julgamentos.
Eles passam por detenção e acusações
criminais, a não ser, é claro, que a
natividade acontece de gostar de luta livre
ou de armas, e neste caso a configuração
de “detenção” é cumprida pelos porões <da
luta livre>. Alguns ficam feridos ou doentes
e sofrerão um fim violento.

Saturno, Marte e Vênus são favoráveis   no
início de ações, amizades, associações.
Essas estrelas trazem lucro, alta posição e
associações políticas. Mais tarde, porém, os
homens são colocados em um estado de
perturbação, passíveis de processos
judiciais decorrentes de alguma inveja /

ódio e traição. Por causa disso, esses
homens fazem acusações e sofrem
hostilidade de homens e mulheres. /43P/

Envolvem-se em faltas vergonhosas e
adultério, sendo objeto de escândalo e
denúncia. 
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Alguns são inclinados a vícios não naturais,
, bissexuais, e se tornam cúmplices ou
participantes de crimes ou assassinatos
por envenenamento. Então eles sofrem
ansiedade extraordinária. em ação e por
causa de sua confiabilidade. Então, eles
ganham apoio e são considerados dignos
de presentes dos grandes e de honras. Por
terem uma disposição generosa, eles irão
beneficiar sua própria família e até mesmo
a de outras pessoas. Eles, entretanto,

tomarão parte nos mistérios e nos
assuntos esotéricos e, em outros aspectos,
investigarão as artes curiosas e serão sutis,
fingindo que seu caráter é franco.
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Saturno, Marte e Mercúrio causam crimes,
traição, julgamentos e alarmes. Os homens
entram em dívidas e despesas por causa
das escrituras ou da tradição mística, e
sofrem tribulações e ruína extraordinárias.
Em outros casos, essas estrelas tornam os
homens perspicazes e inteligentes nos
negócios, levando uma vida variada, /44K/

difamada por alguns por causa de
atividades violentas e ilegais.
Ocasionalmente, eles se nvolvem em
negócios árduos e perigosos e caem na
pobreza. Então eles culpam sua própria
Fortuna, blasfemam contra os deuses e se
tornam violadores de juramentos e ateus.
Se as estrelas não estiverem em seu
apropriado domicílio, eles trazem
acusações criminais e prisão. Se acontecer
de as estrelas estarem em seus lugares
adequados e operacionais, esses homens
empreenderão lutas em nome de outros e
geralmente prevalecerão, ou lucrarão com
documentos, contas ou cargos públicos e
aumentarão seu sustento.

Saturno, Vênus e o Sol são indicativos de
associações, honras e feitos elevados, e são
a causa de alta posição, distinção e
preeminência entre as massas. São
instáveis   com respeito à propriedade ou
outros assuntos e envolvem os homens em
altos e baixos: dissolvem amizades,
resultam na redução do sustento, e trazem
exposição pública ou punições
decorrentes da traição de mulheres ou de
questões religiosas. 



Eles fazem com que os homens sejam>

instáveis   e bissexuais em suas relações
sexuais e outros relacionamentos.
Saturno, Vênus e a Lua trazem vicissitudes
e instabilidade à vida, especialmente no
que diz respeito à esposa, mãe e filhos. Eles
impõem más maneiras, ingratidão, bem
como ciúmes e disputas, divórcios, censura,

exposição pública, vícios não naturais. Mas
nos negócios esses homens não são
desprovidos de recursos, afiados, cheios de
realizações, lucrando com seus legados. No
entanto, eles não retêm essa riqueza, uma
vez que são conspirados por muitos e
são eles próprios cúmplices no crime e no
assassinato por envenenamento, bem
como sedutores de mulheres.
Saturno, Vênus e Mercúrio fazem indivíduos
inteligentes, espertos, astutos e
planejadores em seus empreendimentos
de negócios. Esses homens, no entanto, são
instáveis   e /44P/ congelados em seus
primeiros empreendimentos. Eles se
tornam cobiçosos dos bens dos outros,
cúmplices em muitos crimes,
perseguidores de tradições curiosas,
flexíveis, curativo, desfrutam de novidades,
mudanças e viagens. Se, nessas condições,
a configuração estiver sob tensão, ou se
Marte estiver em aspecto vindo da direita,

esses homens caem em perturbações e
provações por causa de envenenamentos, 

de mulheres ou por causa de legados, ou
eles sofrem uma perda de sustento ou
uma acusação aflitiva depois de serem
injustiçados por mulheres. Em geral, eles
ficarão inseguros e sofrerão em relação a
mulheres, crianças e escravos.
Júpiter, o Sol e a Lua causam homens
distintos, brilhantes e proeminentes, /45K/

supervisores de assuntos públicos, cívicos e
reais, governadores, generais, homens sem
igual, ditadores, bem como homens que
são invejados, difamados e traídos por
alguns, homens que odeiam suas próprias
famílias, homens que mudam de idéia.

Esses homens são inconstantes e
mentalmente instáveis, arrogantes,
planejando suas próprias vantagens e
caindo em vicissitudes. Eles são adornados
com toda a pompa da riqueza, mas não
continuam felizes até o fim; eles vacilam
em algumas coisas e, por fim, ficam tristes.
Júpiter, Marte e o Sol são indicativos de
homens envolvidos em distúrbios e
perigos, mas entusiasmados e eficazes em
seus negócios. Esses homens têm uma
parcela de glória: são líderes, governadores,
supervisores dos assuntos públicos, mas
estão propensos a cair porque o ódio dos
grandes os segue, junto com ameaças,
traições, conspirações de suas famílias e
acusações criminais. Alguns, retirados da
fortuna mediana pelo favor dos grandes,
foram posteriormente arruinados.
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Júpiter, Marte e a Lua produzem homens
astutos, ousados, homens públicos com
muitos amigos, homens que avançam para
lugares elevados vindos de uma fortuna
humilde e considerados dignos de
confiança. Esses homens são governadores,
atletas, homens ilustres, líderes,
supervisores das massas e dos distritos. Eles
têm uma parcela dos ofícios, estipêndios
ou sacerdócios. Eles caem em reversões e
acusações criminais, traídos por seus
próprios parentes ou por mulheres, e
sofrem perda de seus bens. Mais tarde,

porém, eles os recuperam por causa de
assuntos religiosos ou outros assuntos
inesperados.
Júpiter, Marte e Mercúrio causam homens
vigorosos, entusiasmados e ativos. Eles
recebem um salário por cargos públicos ou
missões militares ou por fazer negócios
reais ou cívicos. Mas eles são instáveis em
seu /45P/ sustento e perdem seus bens. Eles
são, porém, administradores inteligentes e
confiáveis, corrigindo facilmente os erros e
lançando sobre os outros as críticas
originalmente dirigidas a eles. Eles são
difamados e caem em reversões. Essas
estrelas fazem de alguns homens atletas,
vencedores de prêmios e treinadores,
hábeis em muitas coisas, que apreciam
viajar e lucrar em terras estrangeiras, mas
fracassando com suas próprias
propriedades.

Júpiter, Marte e Vênus fazem com que os
homens tenham muitos amigos, sejam
fáceis de se associar, sejam considerados
dignos de associação e ajuda dos grandes,
tenham sucesso e progridam com a ajuda
das mulheres. Essas estrelas fazem de
alguns homens sumos sacerdotes,
vencedores de prêmios, atletas ou
supervisores de templos ou das massas.
/46K/ Eles atendem aos seus próprios
prazeres e às vezes vivem de forma
instável, sujeitos a altos e baixos. Esses
homens são censuráveis   e indiscriminados
sobre questões sexuais, experimentando
exposição pública e traição, sofrendo com
relação aos filhos e escravos, desfrutando
de novas associações e passando por
separações de mulheres.
Júpiter, Mercúrio e o Sol fazem com que os
homens sejam facilmente bem-sucedidos
nos negócios e tenham muitos amigos,
sejam considerados dignos de confiança,

honras, mordomias, associação com os
grandes e sucesso. Alguns homens vêm de
origens humildes e são honrados. Mas eles
deixaram seus bens escaparem de suas
mãos; eles são facilmente enganados e
tornam-se pobres por algum tempo. Eles
fazem muitas coisas por motivos religiosos.
Eles não ficam sem meios de subsistência,

mas são sustentados por fontes
inesperadas de alto escalão.
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Júpiter, Mercúrio e a Lua são homens
nobres, proprietários, astutos nos negócios,
colecionadores de presentes e
compartilhadores de recursos, homens
religiosos, inteligentes, eloquentes,
guardiões de propriedades e depósitos,
fazendo carreira em meio a documentos e
contas. Eles são pródigos, coletores de
impostos, detentores de estipêndios, com
muitos amigos, bem conhecidos,
curadores, administradores de negócios,
generosos. Essas estrelas também tornam
os homens atletas, ganhadores de prêmios,
dignos de honras, pinturas e estátuas. Se
essas estrelas ocorrem em locais
operacionais, elas tornam os homens
descobridores de tesouros e supervisores
de santuários e templos. Esses homens
reconstruirão, replantarão e restaurarão
lugares e ganharão fama eterna.

/46P/ Júpiter, Mercúrio e Vênus são bons,
trazendo posse de meios de subsistência e
sucesso nos negócios. Os homens se
tornam inteligentes, diretos, generosos,
doces, amando suas famílias, alegres,
participantes da educação e da cultura,

puros, decentes, dignos de honra e alta
posição, associados com os grandes e
compartilhando em fundos e mordomias.
Esses homens são honrados com seu
sustento. Eles cuidam dos jovens e gostam
de educação. Eles são senhores de escravos
e criam alguns e os beneficiam como se
fossem seus próprios filhos. Por serem
piedosos, eles sabem o futuro dos deuses,
mas se tornarão instáveis   e tristes com
respeito à esposa e aos filhos.

/47K/ Júpiter, Vênus e o Sol fazem os
homens espetaculares e gloriosos, mas
também mesquinhos, mentalmente
instáveis   e arrogantes. Às vezes, eles são
liberais e benéficos, embora mutáveis.
Outras vezes, são exaltados com a ajuda da
fama e das posses de outra pessoa e,

embora tenham origens humildes,
tornam-se sumos sacerdotes, vencedores
de prêmios, líderes, governadores,
proeminentes em assuntos públicos e
protetores das massas. Eles são
considerados dignos de honras e presentes
e recebem seu sustento. No entanto, eles
se tornarão anti-naturais e condenáveis   em
questões sexuais. Se por acaso essas
estrelas estiverem ascendendo ou em
lugares operativos, esses homens serão
felizes com suas esposas e filhos.
Júpiter, Vênus e a Lua causam homens
vigorosos e famosos, altos sacerdotes,
vencedores, supervisores de templos e
santuários, benfeitores, homens ávidos por
fama, atendendo aos prazeres das massas,
das cidades ou dos vilarejos. Esses homens
recebem confiança e são considerados
dignos de honra. Eles falam bem e são
invejados pela família e amigos, mas
experimentam hostilidade e oposição. No
que diz respeito às esposas e amigos
íntimos, são instáveis   e briguentos,
convivendo com ciúme e separação e dor,
sempre em suspense. Às vezes são
íntimos de parentes, mas nem mesmo
assim têm uma vida doméstica sem
perturbação.



Eles fazem parcerias. Eles vão, no entanto,

se tornar muito espetaculares em seu estilo
de vida, mas eles são cheios de falsa
exibição, não de verdade.

Vênus, o Sol e a Lua causam homens
famosos e vigorosos, aqueles que vivem
com ostentação, aqueles que são
maliciosos e censuráveis, caluniados pela
maioria das pessoas e invejados / odiados
pelos grandes e pelos seus amigos. Eles
têm sucesso e ganham posses e são
elevados por Fortuna, mas também são
instáveis   /47P/ com respeito à esposa e aos
filhos. Caso contrário, eles gostam de seus
amigos e viajam muito, encontrando boa
fortuna em terras estrangeiras. 
Vênus, Marte e a Lua fazem os homens que
não são sem recursos e nem inativos, mas
que também são inconstantes e
mentalmente instáveis, quixotescos,
começando em confusão e <não>

colocando fim em seus negócios. Eles têm
grandes planos, são desdenhosos, errantes,
ousados, públicos, marciais,
indiscriminados no uso de parceiros
masculinos e femininos. Eles são difamados
e caem em tratamentos insultuosos e
julgamentos, transformando amizade em
inimizade por causa de suas tentativas
criminosas, e falhando em seu sustento. 

/48K/ Mercúrio, o Sol e a Lua tornam os
homens reverenciados e puros, aqueles
que desempenham bem a sua parte,

administradores e aqueles que
compartilham honras e posições. Eles são
benfeitores, participantes dos mistérios,
solucionadores de problemas e exibem
um grande espetáculo de posses. Eles se
tornam guarda-costas, camareiros e
homens encarregados de dinheiro,

registros e contas. A fala de tais homens
será mais eficaz para conselho ou
instrução. 

Mercúrio, o Sol e Vênus são polimatas e
homens de ampla experiência. Esses
homens são nobres, proeminentes nas
artes e nas ciências, dignos de confiança e
posições. Eles facilmente se arrependem
do que foi feito, às vezes vacilando e se
movendo em todas as direções, ou vivendo
mudanças em suas ocupações. Eles têm
muitos amigos, são bem conhecidos, bem-

sucedidos por meio da convivência com os
grandes, e são honrados com um meio de
vida e posição elevada, apesar de serem
dignos de culpa.

Mercúrio, a Lua e Vênus são bons homens,
fáceis de conviver, diretos, generosos, com
senso de humor, de mente cívica,

participantes da educação e do ritmo,

engenhosos, de ampla experiência,

organizados, puros, simples, participando
de cerimônias religiosas, solícitos,
invejados e odiados, instáveis   em seus
meios de subsistência, e não
discriminadores em suas relações sexuais
com homens ou mulheres, ricos e
parcimoniosos.
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Mercúrio, Marte e Vênus quando
configurados juntos geram lucros, altas
posições e ocupações. <Essas estrelas
fazem homens que são> astutos em dar,
receber e empreender em outros negócios,
que são guardiões, ímpios e amplamente
experientes, homens que começam suas
carreiras com documentos e treinamento.

Eles são dignos de culpa, desperdiçando
muita riqueza, generosos, tomando
empréstimos e dívidas e inadimplentes,
fraudadores do dinheiro dos outros,
sedutores, enganando com seu charme,

ricos, malignos – mas se arrependendo do
que fizeram.

/48P/ Marte, o Sol e a Lua fazem homens
ousados, masculinos, imprudentes e
vigorosos. Eles se tornam atletas e soldados,
comandantes e governadores, e fazem suas
carreiras por meio de atos violentos e
odiosos, em trabalhos manuais laboriosos
ou no trabalho com materiais duros. Eles
caem em reversos e em situações
perigosas, e sofrem hostilidade e ataques
dos grandes, mas se benéficos estão em
aspecto, eles mantêm a base <de sua
natividade> intacta.

Marte, o Sol e Vênus fazem com que os
homens tenham muitos amigos e sejam
bem conhecidos, /49K/ considerados
dignos de alianças e honras. Esses homens
têm muitos recursos, amam seus
companheiros, mas são criticados e
fofocados. Suas amizades não duram e
suas realizações são passageiras.
Eles desejam muito, gastam muito, são
errantes das mulheres e estão prontos para 

serem insolentes. Eles caem em  reveses e
hostilidade por causa de suas decisões
imprudentes.
Marte, o Sol e Mercúrio fazem homens de
muita experiência, inventivos nos
empreendimentos de negócios. Embora
agoniados e malsucedidos no objetivo de
seus cálculos, eles prevalecem
inesperadamente. Portanto, esses homens
são mentalmente instáveis, imprudentes,
ativos, de temperamento explosivo; depois
de correr contra seus inimigos e apresentar
acusações de transgressão ou danos
contra eles, esses homens mudam de
ideia. Ocasionalmente, eles têm um
caráter covarde e desprezível. Eles
controlam bem suas emoções,
desempenham um papel e cedem a
homens a quem não devem ceder. Na
maior parte das vezes, eles têm um meio
de subsistência sujeito a altos e baixos. Ao
entrar no controle de outra pessoa, eles
amaldiçoam sua própria fortuna.

Marte, a Lua e Mercúrio tornam os homens
hábeis e engenhosos, facilmente
despertados para a ação e muito vigorosos,
querendo agir rapidamente, mas sendo
negligentes, buscadores de tradições
curiosas, iniciados nos mistérios e
participantes do conhecimento secreto.

Eles são opressores, violentos,
insubordinados, gananciosos, caindo em
acusações e processos por danos, em
julgamentos e perigos, e eles
experimentam alarmes por causa de
documentos e dinheiro. No entanto, essas
estrelas tornam os homens ricos e
pródigos, embora falhem em seu sustento.
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/49P/ Isso então é o que temos explicado a respeito das características
distintivas de estrelas individuais, bem como de várias consideradas juntas.
Se outras estrelas compartilham a configuração (estando em conjunção ou
em aspecto), a leitura do horóscopo será alterada de acordo com a
natureza da estrela adicional.
No entanto, não queria continuar a escrever longamente sobre esses
fatores adicionais, porque os antigos astrólogos já os expuseram. Os efeitos
particulares da influência natural de cada estrela e signo serão óbvios
imediatamente para qualquer pessoa que prestar atenção. (Isso foi
explicado anteriormente em nosso tratado.) Portanto, será necessário
determinar como cada estrela se configura em relação às outras: está em
um ângulo ou ascendendo? É o regente de um lote, do Ascendente ou de
um triângulo? Da mesma forma com o signo no qual a estrela aparece: é
de seu próprio ou de outro séquito, e quais / 50K/ outros signos esta tem
em aspecto? Se essas coisas forem determinadas, as previsões serão
solidamente baseadas. Se <as estrelas> caem em locais inoperantes, o
<nível de> ocupação e de fortuna será menor.

 Paula Belluomini, ISAR CAP, Diretora Global ISAR Brasil é
Astrológa profissional cujas áreas de interesse incluem a
Astrologia Tradicional e Moderna, com especialização na
Astrologia Natal e técnicas de Previsão, análise de relacionamento,
astro-relocalização, bem como a Astrologia Eletiva, Mundana e
Horária. Além de oferecer consultas, ela ensina, dá palestras em
tópicos específicos, escreve artigos publicados internacionalmente
e faz posts sobre o céu do momento.
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Sou obrigado a começar com duas
confissões: eu tinha preconceito com o
“Senhor dos Anéis” (para mim, era uma
espécie Harry Potter com línguas
inventadas) e assisti aos filmes antes de ler
o livro (o que só reforçou meu preconceito;

excelentes atores num filme de aventura
com seres fantásticos e raios brilhantes...
como os filmes do bruxinho inglês).
Divertido, bom de assistir com os filhos,
mas nada muito além disso.

Eu estava bastante enganado. Nada contra
J.K. Rowling, nem contra Peter Jackson, o
diretor da trilogia, mas a obra de J. R. R.

Tolkien é algo completamente diferente.

Mais denso e mais rico do que eu poderia
imaginar; e maravilhosamente bem escrito.

A prosa é surpreendentemente musical,
fluida, mesmo com os (ou seria “por causa
dos”?) arcaísmos e idiomas inventados. 

E, o que é mais importante, é uma festa
simbólica. Os símbolos se apresentam de
forma orgânica; não estão nem ocultos,
como mensagens cifradas, nem
superpostos, como algo artificial; eles
ajudam a entender a história, sem obstrui-
la.

Sempre que escrevo sobre estas coisas,
algum leitor pergunta se o autor entendia
de astrologia. Não faço ideia da
intimidade, se há alguma, de Tolkien com
a arte; mas estes símbolos estão
enraizados na realidade e na grande
literatura, as quais, sem dúvidas, não lhe
eram desconhecidas.
Este texto é um apanhado de alguns dos
aspectos simbólicos que mais me
chamaram a atenção, não um estudo
sistemático.
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O SIMBOLISMO EM 
“O SENHOR DOS ANÉIS” 

Por Marcos Monteiro



John Ronald Reuen Tolkien nasceu em 3 de janeiro

de 1892, na cidade de Bloemfontein, na África do Sul.

No site astrodatabank, há uma retificação bastante

precisa, mas que ignora um detalhe importante.

Em uma biografia sua, há uma citação do pai de

Tolkien, afirmando que ele havia nascido de manhã

(“Buscamos o médico por volta das oito horas. Ele

ficou até as 12:40; então tomamos um uísque”).

 A retificação dá como horário “correto” 10 horas da

noite. Não é preciso analisar o cálculo para

desconfiar deste resultado.

 Se a gente acredita no pai dele — e não há muitos

motivos para duvidar — ele nasceu em algum

momento entre nove (se tivesse nascido antes disso,

o médico não ficaria lá até depois do meio-dia) e

12:30.

Peixes começa a ascender por volta das 8:54. Por

volta das 11:12, o Ascendente muda para Áries.

Foge aos propósitos deste artigo, e ao tempo de que

disponho, a retificação deste mapa. Só gostaria de

mencionar um ou outro ponto que salte aos olhos.

 Primeiro, Tolkien tem três planetas em dignidade, e

nenhum em detrimento ou queda. Mais importante

que isso: dois planetas estão muito próximos de

mudanças relevantes de signo. Mercúrio está

retrógrado, muito próximo de entrar no próprio

detrimento, Sagitário. Ele não está afligido por estar

em Capricórnio, mas acabou de sair de uma

combustão com o Sol - ele se livra dela,

retrocedendo, mas cai no próprio detrimento. 

A imagem que isto sugere é fugir de um mal para

cair em outro. 
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COMENTÁRIOS NTRODUTÓRIOS
SOBRE O MAPA NATAL DO
AUTOR.
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Saturno acabou de entrar na própria
exaltação... mas está lento, quase
estacionário. Ele não chega a mudar de
grau antes de parar e retrogradar, saindo de
Libra. Um período breve de ascensão, e em
seguida o retorno ao estado anterior. Num
caso, um período de repouso entre dois
males. No outro, um florescimento breve
antes de um apagamento.

É difícil não lembrar de alguns temas da
ficção de Tolkien, por exemplo
respectivamente, a história das raças do
homem e dos elfos. Mais que isso, a
sensação de que, na  Terra Média (e no
nosso mundo), a felicidade eterna não
existe, os momentos agradáveis sempre
terminam.

Saturno também parece simbolizar Sauron,

e sua ascensão transitória, mas importante
(Saturno domina quatro planetas, o Sol,
Mercúrio, Vênus e a Lua). Exaltando a si
mesmo, dominante, é o candidato mais
óbvio para ser o Senhor dos Anéis. “Sauron”

significa “podre, sujo” em Quenya, uma das
línguas dos elfos, mas é impossivel que um
filólogo tenha usado um termo que parece
tanto com sauros (“réptil”, “lagarto”, em
grego antigo) por acaso. Sauron lembra
Satã, a serpente do Paraíso, associada a
Saturno. 

O Sol está conjunto a Ascella, uma estrela
da natureza de Júpiter e Mercúrio, na axila
direita de Sagitário, a junção do corpo com
o braço: o ponto em que o o conhecimento
superior do Arqueiro passa à ação. Ação
correta, independente das circunstâncias,
conjunta ao Rei.

Júpiter está conjunto a Achernar, a única
estrela de Eridanus, o rio, da natureza de
Júpiter: as outras todas são da natureza de
Saturno. Achernar simboliza a sabedoria
que nasce das dificuldades e dissabores
da vida (ela é a boca do rio, o produto da
sucessãode estrelas saturninas).
Não é difícil lembrar de Aragorn e Gandalf,
personagens claramente relacionados ao
Sol e Júpiter e que, respectivamente, são
marcados pela ação correta em qualquer
circunstância e pela sabedoria obtida a
custo, mas estas duas características
descrevem bem a trajetória dos
personagens principais do texto. Como
Tolkien mesmo disse, o livro é sobre
hobbits.
  

E agora vamos sair do autor e entrar
no cosmos que ele inventou.



As diferenças entre as raças que ficam
evidentes ao longo do livro são
prenunciadas nestes versos. 
Os elfos são claramente associados ao ar,
são os seres das línguas, das canções, das
coisas elevadas, de passos leves e rápidos,
os imortais; não gostam de cavernas; são
os arqueiros; o arco atinge pelo ar, do alto.

Os homens são fogo: violentos, orgulhosos,
mortais (destinados a morrer) e letais
(devotados à guerra), são o povo da
espada, a arma marcial por excelência.

Os anões são seres da terra. Vivem dentro
de montanhas, retiram da terra o material
com que trabalham, detestam locais
abertos e altos. Lutam com machados, a
arma que faz coisas altas caírem ao chão.

Não mencionados no poema, os hobbits
são associados à agua. São gregários,
alegres, voltados para boa comida e boa
bebida, não saem de onde estão se não
houver um bom motivo, são unidos por
laços  familiares.    Não  estão  associados a
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nenhuma arma e não há aneis destinados
a eles; Sauron, até certo ponto da história,

nem sabia que eles existiam. Os signos de
água sao silenciosos (são signos mudos).
O Um Anel é um: o número da
proeminência, do domínio, o número (que
é ao mesmo tempo um número e mais
que os outros números) relacionado ao Sol
(que é um dos planetas e mais que só um
planeta).

Para regê-los todos, encontrá-los, trazê-los
e os subjulgar, ele tem que ser UM. Não só
mais um. 

À raça asssociada ao ar, ao elemento mais
voltado ao pensamento e à razão, foram
dados três anéis. 
O três e o quatro são números importantes
simbolicamente. Enquanto o quatro está
associado ao aspecto mais estático,

horizontal e material da realidade (os
quatro elementos, as quatro estações, as
quatro direções do espaço, etc), o três está
associado ao aspecto mais dinâmico,

vertical e espiritual da realidade (passado,

presente, futuro; terra, homem, céu; corpo,

alma, espírito). 

 

Sobre os aneis, um poema no próprio livro
os descreve (tradução minha):

OS ANÉIS E O SIMBOLISMO NUMÉRICO 

”Três anéis para os Reis-Elfos sob o Céu,
Sete para os Lordes Anões em seus salões de pedra,
Nove para os Homens Mortais, fadados a morrer,
Um para o Lorde Negro em seu trono escuro
Na Terra de Mordor que as Sombras recobrem.
Um Anel para regê-los todos, Um Anel para encontrá-los,
Um Anel para trazê-los todos e na escuridão os subjulgar,
Na Terra de Mordor que as sombras recobrem”.
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Então, para a raça menos material, foram
dados três anéis. À raça mais elevada,

foram dados os anéis que Sauron nunca
conseguiu ter, os que, na verdade, foram
feitos sem a assistência direta de Sauron.

Aos anões, à terra, foram dados sete anéis.
O símbolo da perfeição concreta (os sete
planetas, as sete faculdades da alma, as
sete virtudes, os sete vícios). São concretos,
estáticos, mais fáceis de achar. O Lorde
Negro encontrou três, quatro foram
destruídos. 
Aos homens, orgulhosos, falhos, imperfeitos
foram dados nove anéis. Nove é três vezes
três, ação sobre ação, e os homens são
seres de ação. Além disso, nove sugere,

sendo um a menos que dez, imperfeição:

os titãs caíram nove dias depois de sua
derrota para os
olimpianos; Satã e seus anjos cairam, de
acordo com John Milton no Paraíso
Perdido, “nove vezes o espaço que mede o
dia e a noite”.

Nove anéis foram dados aos mais falhos;
aos que se renderam ao Lorde das Trevas e
se transformaram nos terríveis e
amaldiçoados Nazgul.

O Senhor dos Anéis começa no aniversário
de Bilbo e Frodo Baggins.  Tolkien parece
enfatizar bastante a data: 22 de setembro.

A festa que dá o empurrão acontece numa
quinta-feira, dia de Júpiter, com a presença
de Gandalf, a personagem jovial.

A HISTÓRIA COMEÇA

Mas a história começar no dia 22 de
setembro (o equinócio de outono no
hemisfério norte, quando o Sol entra em
Libra) nos dá três informações importantes.
Primeiro, a aventura começa por causa da
exaltação de Saturno. O Senhor das Trevas
ascendeu de novo. 

Em segundo lugar, os dias começam a ficar
menores. A luz começa a diminuir, as coisas
vão piorar bastante antes de melhorar.
O Sol entrou em Libra, sua queda. Coisas
solares em signos de Vênus sob a influência
de Saturno (anéis de ouro, por exemplo)

não são coisas boas neste momento.



Os acontecimentos até que a sociedade do anel 
seja desfeita - que parecem como um prelúdio e 

uma preparação para tudo o que acontece 

depois - formam um ciclo completo. 

A Sociedade se desfaz, os pequenos grupos 
(Frodo e Sam; Merry e Pipin; Aragorn, Gimli, Legolas) 
que parecem funcionar melhor surgem, Boromir morre, 

Gandalf renasce. Um ciclo completo que começa com a a
comemoração de aniversário (dois) e termina com dificuldades, 
mas renascimento, sugere a sequência das casas astrológicas, que comecam no Ascendente
(associado a inícios) e terminam na casa doze (uma das casas maléficas do zodíaco, mas também
associada ao parto). E a ordem dos eventos deste arco parece corroborar esta sugestão.
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A HISTÓRIA COMEÇAAS AVENTURAS

ANTES DA AVENTURA E A PASSAGEM

PELAS CASAS.

Casa 1 - o início.
Quase todas as histórias começam pelo começo, então isto não é tão impressionante. Mas,
como disse antes, é relevante que o autor enfatize tanto que tudo comece em uma festa de um
duplo aniversário, para 144 (12 vezes 12) convidados.
 
Casa 2 - dinheiro, posses, alimentação.
Em vez de sair imediatamente para a viagem que precisava realizar, Frodo dá um  destino às
posses de Bilbo - enquanto os outros hobbits comem, bebem e pegam o que podem. Bilbo
vende a casa.
 
Casa 3 - vizinhos, irmãos e parentes da mesma geração, rotina.
Frodo leva três vizinhos pelas estradas dentro do condado até o lugar em que seus parentes
vivem, “de volta a Buckland”. Terminam na casa de um antigo vizinho.
A casa 3 é o júbilo da Lua, o astro da poesia e da gramática. À noite, os hobbits são salvos de
um Cavaleiro Negro por elfos cantando.
 
Casa 4 - coisas enterradas, o fundo do céu, a parte mais profunda do mapa.
Os hobbits entram na floresta antiga e são capturado pelas raízes de um salgueiro que tenta
puxá-los para debaixo da terra.
 
Casa 5 - diversões, prazer.
São salvos por Tom Bombadil. Vão
para a sua casa, para comer, beber, cantar e dançar. A casa cinco é o júbilo de
Vênus; eles conhecem Goldberry e se encantam com sua beleza.
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Casa 6 - doenças, infortúnios. 
Saem da casa de Tom Bombadil e ficam rodeados por uma névoa que, à medida em que
avançavam, se tornava mais fria e grudava na pele e nos cabelos... como uma doença. Eles se
perdem uns dos outros.
Frodo, ao se encontrar com um barrow-wight, passa mal, cai ao chão e desmaia. Quando
acorda, vê que todos estão deitados, vestidos de branco, dentro de um “barrow” (palavra que
significa pequeno monte, túmulo, monte de rejeitos... mas também carro de mão ou maca).
A passagem toda faz parecer que elesestão infectados. Depois de cortar a mão espectral que
se arrastava, Frodo pede a ajuda de Tom Bombadil, que vem e expulsa (“desinfeta”) o
espectro.
A casa seis é o júbilo de Marte. Frodo salva seus amigos com uma espada, e cada um deles
recebe uma adaga.
 

Casa 7 - o Descendente. Os outros.
Eles chegam a um vilarejo, cujas portas,
como Bombadil explica, são voltadas para o
oeste (o Descendente é o ângulo do oeste).
Ali vão encontrar uma taverna - um local de
reunião, conversa, convivência, com muitas
pessoas. 
Também é o local dos parceiros, eles
encontram Aragorn pela primeira vez. É a
casa dos inimigos, com quem também se
encontram.

Casa 8 - a morte.
Um dos Cavaleiros Negros enfia uma faca em
Frodo, que fica em perigo de morte.
  
Casa 9 - peregrinações, países estrangeiros,
conhecimento superior, religião.
Chegam ao destino, Rivendell. Na cidade dos
elfos, Frodo é salvo da morte quase certa
pela sabedoria de Elrond, o rei-elfo;
reencontram-se com Gandalf (figura “do alto”;
os magos são figuras angélicas).
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Casa 10 - Carreira, ação pública, o rei.
No Salão Real de Elrond, a missão de Frodo é determinada e seus acompanhantes
oficiais são escolhidos.

Casa 11 - amigos.
A Sociedade do Anel se põe em marcha. Eu mencionei o simbolismo numérico mais
acima. Alguns números parecem simbolizar grupos que “funcionam bem”, e que
tendem a perdurar.
Nove — o número de membros da Sociedade — não é um destes. Já podemos
desconfiar que ela não vai durar, não dura. Os nove reis dos homens que caem sob o
domínio do mal já alertava para isso.

Boromir morre, Gandalf “morre”, Frodo e Sam vão na direção de Mordor, Merry e Pippin
são capturados por orcs, e Gimli, Legolas e Aragorn se reunem para tentar salvar os
amigos perdidos.
Mas não ainda. Aqui, antes que as coisas deem errado, esta aliança instável permite
que os laços de amizade apareçam e se fortaleçam; forma-se a dupla improvável de
um elfo e um anão, que recordam, pelo seu exemplo, a camaradagem que já havia
existido entre suas raças. A palavra que abre o portão para as cavernas de Moria é
“amigo”.

Casa 12 - prisão, auto-sabotamento, parto.

O fim das casas e deste ciclo. Presos dentro da galeria subterrânea de Moria, são
acuados por uma multidão de orcs, com ao menos um troll das cavernas.
Na fuga, encontram-se com um Balrog - a Ruína de Durin, que foi acordado, por anões
escavando as montanhas, o que custou muito caro ao povo do subterrâneo.

A casa doze, por ser a última antes do Ascendente, está associada ao parto: para dar
aos outros a chance de escapar, Gandalf enfrenta o monstro e aparentemente morre -

mas renasce.antam com sua beleza.



***

E assim a história recomeça. Como mencionei acima, a Sociedade se
desfaz em três grupos que surpreendentemente funcionam bem. O
Anão (simbolizando a terra), o Elfo (o céu) e o Homem (o
intermediário entre o terrestre e o celeste) compõem uma unidade
coesa. Cardinal, fixo, mutável; movimento descendente, horizontal,
ascendente; os três se complementam.
As duas duplas de hobbits formadas têm menos força, mas, por outro
lado, são completas em outro sentido. 
Há quatro hobbits.
Frodo é cabeça do grupo. Ele é quem tem os planos e quem sabe dos
segredos; fala a língua dos elfos, vê entre os mundos. Nos sonhos na
casa de Bombadil, ele vê coisas voando, ouve vozes, e é assombrado
por uma torre de pedra negra.
Sam, o jardineiro, não sonha com nada. É o mais estável, o mais fiel.
Merry é o mais ativo. Embora sua família seja acostumada com
barcos, seu pesadelo foi se afogar. Ele virou escudeiro do rei Théoden;
com Éowyin, no campo de batalha, matou o lider dos Nazgul. Por sua
bravura, foi sagrado Cavaleiro da Marca. O pesadelo de Pippin - cujo
nome real é “Peregrine”, ou seja, sem raízes - é com galhos batendo na
casa, com violência; ele se acalma com a maciez dos travesseiros. É o
único dos quatro que ainda não era considerado adulto pelos critérios
dos hobbits.
Ar, terra, fogo, água: os quatro elementos. Ao se separarem, as quatro
qualidades continuaram representadas:
Frodo (ar) e Sam (terra) têm calor, umidade e secura, da mesma forma
que Merry (fogo) e Pippin (água).
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Após a guerra, os quatro amigos voltam ao
Condado, que está dominado pelo
misterioso “Sharkey”.

Eles voltaram, são os mesmos, mas não
estão os mesmos. Merry e Pippin foram
transformados pela bebida de Barbárvore.

Frodo e Sam, pelo contato com o anel; todos
eles juntos, pelo que passaram, pelos ciclos e
provações.
Os quatro foram purificados e renascidos: o
velho mago e seus capangas não são páreos
para eles. Limpos, eles podem limpar sua
terra natal.

A TRANSFORMAÇÃO DOS 

QUATRO HOBBITS

Há muito mais o que dizer - a história de
Aragorn, a purificação de Gandalf, a queda
de Saruman, o uso do simbolismo dos
cavalos - mas corre o risco de o artigo ficar
tão grande quanto o livro.

Espero que isto já ajude um pouco a ler o
texto, ou, ao menos, divirta quem já o leu.

MARCOS MONTEIRO

Eu comecei a estudar astrologia com Pedro Sette Câmara, ex-
astrólogo 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

http://www.marcos-monteiro.com/
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venha a ocorrer. Este é o fruto pleno da
ciência dos julgamentos e deste modo é
possível para o homem mudar aquilo que
está implicado pelo decreto das estrelas,
a dizer, em primeiro lugar as coisas
relacionadas à livre escolha e, em
segundo, as coisas dependentes da
providência divina. 

Pois, se algum mal está indicado para
alguma cidade de acordo com o decreto
das estrelas, e há alguns bons homens
imbuídos de Deus, eles não presenciarão
dias ruins, porque ele comandará seus
anjos para protegê-los em todos os seus 

Assim falou Levi Ben Gerson: Através de
experiência e muita investigação, tornou-

se claro ao antigos que as mudanças neste
mundo inferior emanam das estrelas,
ainda mais para a espécie humana do que
para outras substâncias compostas. Esta é
a opinião da Torá e dos profetas, conforme
explicado em nosso ‘’Livro das guerras do
Senhor”. Portanto, é necessário olhar para
as implicações das influências estelares
para o futuro de modo que esta
investigação direcione o homem a se
aconselhar com relação ao mal, tão
perfeitamente possível, para que este não 

LEVI BEN GERSON:  PROGNÓSTICO
PARA A CONJUNÇÃO DE 1345

Tradução Gerson Pelafsky



0 nodo  ascendente estará a 09º27'00". 

Saturno, Marte e Júpiter estarão  em
proximidade em  conjunção em Aquário,

de maneira que todos os três estarão em
uma mesma casa,  signo, decanato  e 

 termo. Saturno estará a 17º21'52" de
Aquário, Marte a 17º31'56" e Júpiter em
Aquário 15º45'27" os três na terceira casa, a
qual significa   religiões. O Sol e a Lua
estarão em 22º46'02" de Peixes e com eles
Mercúrio a 20º44'00"   na quarta casa. Eles
terão também domínio sobre toda a casa
nove. Vênus estará em Áries 13º44'00" na
casa de seu inimigo e no termo de
Mercúrio, o qual se encontra combusto.

Os três planetas superiores estarão em
um único termo e muito próximos em
conjunção e Vênus estará em aspecto
com eles a partir de sua casa de
inimizade. De acordo com a configuração
planetária, isto indica a destruição de
uma nação e reino por uma nação de
outra religião. Isso começará a acontecer
no décimo ano após a referida conjunção
de acordo com essa configuração, porque
a conjunção acontecerá na terceira casa,

que significa religiões. Uma vez que
Aquário tem significação para a terra de
Israel, Egito e Grécia, a maior parte destas
turbulências ocorrerão lá.  De acordo com
o que é manifesto na configuração
planetária, o mal   para esses países
começará a partir do Norte. Uma vez que
Saturno e Marte dominarão esta
conjunção, isto indica um mal
extraordinário, com muitas guerras, visões
e sinais miraculosos. 

caminhos, tal como Davi disse (salmo 91:11),
e o contrário no caso oposto. Nós já
explicamos tudo isso nos livros IV e V das  
 ‘’Guerras do Senhor”.
Agora eu digo que é sabido por experiência
que uma conjunção de Saturno e Júpiter
significa grandes e gerais eventos. Quando
ela acontece em um dos signos zodiacais
do elemento Ar, seu impacto é de grande
força. Quando acontece em um signo fixo,

seu impacto durará por muitos dias. Este é
o caso da conjunção que está para
acontecer no dia 28 de março de 1345,

1h18m após o meio dia, tal como
verificamos por longa investigação do
movimento dos planetas e posições nas
quais eles foram observados em sucessivos
momentos de nossas vidas.
Uma vez que a Molad (isto é, a conjunção
da Lua e do Sol) que precede a época do
ano tem importância para isto, e de modo
similar o mesmo se verifica para a oposição
precedente, nós as mencionamos aqui 
 com seu significado de acordo com a
configuração planetária. A referida Molad
acontecerá na sexta-feira, 4 de março de
1345, às 10h55m após o aparente meio-dia. 

 Esta é figura para as casas astrológicas:

ASC – Escorpião 21º 08' 

Casa 2 – Sagitário 21º31' 
Casa 3 – Capricórnio 27º52'    

Casa 4 – Peixes 05º17'     

Casa 5 – Aries 10º48'    

Casa 6 – Touro 01º22'  

Casa 7 – Touro 21º08'  

Casa 8 – Gêmeos 21º31'   
Casa 9 – Câncer 27º52' 

Casa 10 – Virgem 05º 17'  

Casa 11 – Libra 10º08'      

Casa 12 – Escorpião 01º22' 
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Uma vez que Marte e Saturno estarão em
conjunção na época do ano em um forte
signo masculino de forma humana, isto
significa doenças e morte e o mal
perdurará por longo tempo.

Uma vez que Vênus está na casa de sua
inimizade, isso significa ausência de bem,

prazer e felicidade para a maioria do
mundo habitado. Uma vez que a
conjunção é forte e Marte está oriental e
também terá domínio no ascendente, isto
indica derramamento de muito sangue e o
aumento da inimizade, inveja, ódio,

discórdia, fome, várias doenças, seca e
morte. Uma vez que a conjunção   ocorrerá
em um dos signos de ar, isso indica o sopro
de ventos excessivos e destrutivos, mais
para alguns lugares do que outros,
dependendo da maneira de como eles
estejam sob a regência desta conjunção. 

 Se os sulistas lutarem com   os do Norte, os
sulistas serão derrotados, de acordo com a
configuração planetária. Isso também foi
indicado pelos cometas vistos sendo
gerados no Norte e alcançando Escorpião.

O Cometa que foi visto após isto, surgindo
em Escorpião e terminando em Leão,

movendo-se contrário à direção dos signos,
indicou esse assunto sem dúvida, como
dissemos naquela época.

A conjunção média teve lugar no ano de
1226, em 9 de março, quando Saturno e
Júpiter começaram a estar em conjunção
em um dos signos de Ar. Eles estiveram em
conjunção em 03º36'00 de Aquário e esta
conjunção indica o surgimento de um
reino que preserva a verdade e a retidão e
na precedente Molad a força deste reino
está assinalada, como dissemos.

De acordo com a configuração planetária
uma guerra severa ocorrerá entre uma
nação e outra de diferente religião. O rei
que é soberano de lá morrerá em sua
terra porque o regente da décima casa
está combusto e um rei estrangeiro
invadirá o país, indicado pela quarta casa.

Por esta razão então será destruído o rei
que estava na parte da casa inferior ao
recém-chegado. Isto indica o surgimento
ali de um reino que preserva a verdade a
retidão, porque o Sol e a Lua estão
também ali, regentes da nona casa.

Parece que devido à Lua vir antes de
Vênus, isto remove algum dos males
apontados para esta época. Essas
indicações foram repetidas na oposição
que ocorre após a referida Molad,  a qual 
 também  tem significado  junto com a 

 conjunção  planetária. O ascendente
também estará no mesmo signo presente
no momento da conjunção do sol e da
Lua.

ASC – Escorpião 12º41'

Casa 2 – Sagitário   11º27'

Casa 3 – Capricórnio 16º54'

Casa 4 – Aquário 23º39'

Casa 5 – Peixes  26º00

Casa 6 – Áries  22º03'

Casa 7 – Touro  12º41'

Casa 8 – Gêmeos  11º27'

Casa 9 – Câncer  16º54'

Casa 10 – Leão  23º39'

Casa 11  – Virgem 26º

Casa 12  – Libra 22º03'
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Saturno estará a 18º52'03" de Aquário,

Júpiter a 18º20'23" de Aquário, Marte a
28º24'29" de Aquário, Vênus a 24º00'00" de
Touro e Mercúrio a 12º53'39" de Áries. Haverá
na época um eclipse lunar a 19º47'00"  e a
duração do eclipse será ao redor de 3h40m.

As indicações do eclipse são muito ruins. O
regente desta carta é Marte e então 

 Mercúrio.  A Lua também surge aspectando
primeiro Mercúrio e este está no termo de
Marte; Marte também está no termo de
Marte. Além disso, Mercúrio está combusto;

está na casa de Marte; aspecta a Lua por
oposição; e sua significação é
extraordinariamente ruim. Uma vez que o
eclipse ocorre em um signo de forma
humana, haverá muita doença e assassínio
no mundo. Parece que o início destas coisas
deve ocorrer com respeito ao eclipse um
mês e 18 dias após a oposição e o mal deve
continuar a aumentar 55 dias depois, e o
mesmo diminuirá por mais 55 dias. 
 

 

A conjunção de Saturno e Júpiter na
terceira casa significa religiões.
Igualmente, o regente da nona casa está
eclipsado e prejudicial para religião.

Saturno e Júpiter estão muito próximos
em conjunção, e Marte à frente deles
provocando muitas guerras entre nações; a
preponderância pertence a Saturno, de
modo que isso indica mal e tristeza na
conjunção. Isto significa igualmente uma
inimizade insensata, discórdia, a
destruição de lugares, colapso, o naufrágio
de barcos em alguns mares. Por conta de
Marte, o derramamento de sangue
aumentará, bem como haverá exalações
secas e cometas. Haverá discórdia por
causa de pessoas que incendeiam alguns
lugares, porque Marte indica conflagrações
de Fogo e calor sem medida.

Isto indica a transferência do reino de um
rei para outro de religião diversa, porque a
conjunção indica força. Uma vez que o
signo zodiacal é fixo, ocorrerão muitos
meteoros no ar naquele ano devido às
conjunções de Marte.

A conjunção de Saturno e Júpiter ocorrerá
em 28 de março no ano de 1345, 1h17min 

 após o meio dia.

ASC – Leão 18º00'

Casa 2 – Virgem 07º16'

Casa 3 – Libra 03º48'

Casa 4 – Escorpião 17º20'

Casa 5 – Sagitário 13º15'

Casa 6 – Capricórnio 18º01'
Casa 7 – Aquário  17º01'
Casa 8 – Peixes 07º56'

Casa 9 – Áries 03º48'

Casa 10 – Touro 06º20'

Casa 11 – Gêmeos 13º15'

 Casa 12 – Câncer 18º01'
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Saturno e Júpiter estarão a 19º44'00" de
Aquário, a Lua a 04º00'00" na sexta casa
encontrará primeiro Saturno e então Marte.

Por conta de Saturno isto dica muita
doença, inimizade cega, discórdia,

destruição de lugares, colapso, naufrágio de
barcos em alguns mares. A conjunção com
Marte indica um calor ardente em algumas
latitudes, muitas exalações secas, cometas
e para a maior parte do mundo habitado,

guerras, calamidades, morte por espada,

assassínio e destruição. O Sol estará na
nona casa, casa de seu júbilo, no signo
zodiacal de sua exaltação, estará a
16º09'00" de Áries.  É o regente do
ascendente e aspecta a casa da conjunção,

a qual está angular. Isso indica o
surgimento de um reino cujo líder será
íntegro, justo, se desviando do mal e de
estatura profética.

Vênus estará na casa da soberania e é seu
domicílio; isso indica a habilidade de
sucesso do reino que surgiu recentemente.

Até aqui, isso é tudo que ele revelou e não
acrescentou nada mais, pois ele, Levi, foi
chamado para a escola superior e possa
sua alma estar unida ao vínculo da vida
eterna. 

GERSON PELAFSKY

Iniciou seus estudos astrológicos no fim dos anos 80 e vem se
dedicando desde 2001 a pesquisar as técnicas da astrologia antiga.
Embora fiel à tradição, entende a astrologia como um conhecimento
vivo, ou seja, capaz de inspirar novos insights para o astrólogo de
hoje - um conhecimento verdadeiramente seminal.
Possui formação acadêmica em Letras e tem artigos publicados
no Brasil e no exterior. 

/www.facebook.com/Gerson-Pelafsky-Astrologia-Helenistica e Medieval 

“Agradecemos a Mary Mcdonald, editora da American
Philosophical Society, por ter cedido os direitos de
tradução de parte do original “Levi Ben Gerson’s 
 prognostication for the conjunction of 1345” ( Trad. de
Bernard R. Goldstein e David Pingree)
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