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A Urgência de Integração de Saturno nas nossas
vidas
Marte, regente do ano de 2019
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Isabel Guimarães
Presidente ASPAS

Estimados leitores,
Ao iniciarmos o novo ano astrológico, comemoramos os 7 anos
da nossa Associação Portuguesa de Astrologia, a única no
País, com o maior presente de todos: a união da comunidade
astrológica no 2.º Congresso Internacional de Astrologia, onde
somos brindados por um público cada vez mais participante e
interessado na Astrologia.
São 7 anos de muito trabalho, de grandes desafios que nos
levaram além-fronteiras, de uma enorme persistência nas
regras e na estrutura da nossa Associação resgatando as
raízes que os nossos “pais” nos delegaram com o seu devido
respeito e adaptação das suas heranças astrológicas aos
tempos modernos. Somos brindados por um número crescente
de membros e de parcerias que nos levam a criam pontes cada
vez mais seguras e firmes.
Não tem sido um caminho fácil, as tentações de desvios do
nosso Código de Ética e Deontologia Profissional que dignifica
os nossos estatutos como Associação, fomos várias vezes
tentados, mas a firmeza na nossa ação é a certeza que estamos
no caminho certo ajustando a rota, mas nunca desviando
a rota que nos fez nascer. Os resultados são visíveis, na
capacidade de organizarmos o 3.º maior evento de Astrologia
no país, cada vez com mais interessados em visitar o nosso
Portugal e comprovando a qualidade astrológica praticada em
língua portuguesa; assim como a 29.ª edição do único Jornal
Astrológico no nosso país, e nesta edição em língua inglesa
levando este Jornal a atravessar pontes jamais percorridas.
Temos sido ambiciosos e temos “partido” muita pedra,
firmando a nossa intenção com uma equipa de órgãos sociais
que trabalha de forma voluntária e sem qualquer interesse a
não ser dignificar e credibilizar a Astrologia em Portugal e dar
a devida estrutura à nossa organização.
Brindamos ao nosso aniversário neste novo retorno, com a
certeza de que estamos no caminho certo, pelos resultados
visíveis e pela orientação astrológica dos ciclos que vivemos,
onde a dignidade humana e a sua valorização jamais é
“violada”. O nosso lema JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA,
cada vez ganha mais sentido e leva-nos a estradas jamais
percorridas.
Obrigada não chega para poder exprimir a nossa gratidão,
apenas podemos dizer que sem si nada seria possível, por
isso, trabalharemos neste novo ciclo para levar até si o melhor
da Astrologia praticada em Portugal e com a cooperação de
todos em prol de uma união!
Boas leituras!
Saudações Astrológicas.
Diretora Editorial

ISSN 2184-4127
Depósito legal: 439250/18
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LUA FORA DE CURSO
A Lua fora de Curso ou Lua Vazia é o período no qual o
satélite natural da terra transita nos últimos graus de um
signo sem criar nenhum aspeto Ptolemaico. Muitos estudos
revelam que não precisa de estar no último grau, bastando
não fazer qualquer aspeto maior. Desta forma, a Lua faz um
último aspeto maior com outro planeta e fica fora de curso até
voltar a fazer um aspeto maior. A duração deste período pode
ser de minutos ou de horas.
O primeiro astrólogo a popularizar a Lua Fora de Curso foi o
americano Al Morrison que observou que grande parte das
ações empreendidas enquanto a Lua está fora de curso, por
alguma razão, tendem a falhar nos seus resultados.
Neste intervalo de tempo variável, tudo o que é iniciado e
que exija uma atitude mais objetiva, tende a ser dúbio e
permeável a falhas. Dada esta tendência, será de evitar iniciar
novos projetos, fazer acordos, tomar decisões importantes,
adquirir bens que exijam maior investimento, vendas,
empreendimentos, assinaturas de contratos, etc.
Assim, o ideal será aproveitar o período de Lua Fora de Curso
para atividades que exijam um foco mais subjetivo como
relaxamento, reflexão, meditação e expressão artística.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
SOLICITE O SEU JORNAL
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PREVISÕES 12 SIGNOS DO ZODÍACO 2019

Nesta edição os restantes 6 signos do Zodíaco.

ESCORPIÃO

BALANÇA
A começarem o ano os nativos de balança vão estar mais
focados na realização dos seus objetivos definidos no final do
ano de 2018, que trouxeram muitas mudanças e revisão nos
relacionamento e projetos.
No trabalho, a influência do Eclipse Parcial Solar de Capricórnio
no início do ano cria estrutura e firmeza à realização
profissional, apesar de se iniciar 2019 com o regente no
signo de Escorpião em quadratura a Neptuno em Peixes,
concebendo uma tendência a dificuldade nas expectativas
que criam nos relacionamentos levando a tensões no mês de
janeiro a tomarem decisões mais concretas.
As tendências astrológicas para o novo ano, apesar de
positivas, mostram que terá a tendência à preguiça sendo
importante terem consciência desta inércia para evitar perder
oportunidades que se tornam vitais ao longo do tempo.
Planeamento, organização e estratégia evitam esta propensão.
No mês de março será importante restruturarem alguns planos,
para evitar confrontos e separações, algo que as balanças não
apreciam.
Nos relacionamentos as balanças estarão bem firmes este ano,
com a tendência à autoconfiança. Esta ação deve-se a decisões
que tomaram ao longo de 2018 e que este ano se refletirão
em crescimento e começarão a pensar mais nelas. Por isso, é
um ótimo momento para procurarem verdadeiramente o que
desejam. Estas decisões passam por várias áreas, sendo que
a vontade de partilharem com o(a) companheiro(a) tornamse importantes, mas não deixarão de fazer o que desejam,
procurando formações, viagens, etc., não sendo significativo
o que seja, desde que seja para o seu crescimento pessoal e
espiritual.
As balanças que estejam solteiras podem este ano ter mais
dificuldade em concentrarem-se num relacionamento por
sentirem maior foco no desenvolvimento pessoal. Caso
encontrem alguém com quem possam partilhar a vida, será
conveniente perceber se esse será o melhor momento.
Na saúde será importante encontrarem meios para equilibrar
a alimentação e o exercício físico, assim como ambientes
sociais estáveis. No mês de fevereiro preparem o ingresso
da primavera para fazer as transformações necessárias ao
equilíbrio do seu corpo, mental físico e emocional.

Será o início de ano muito intenso para o Escorpião com a
influência do Eclipse Parcial Solar de Capricórnio onde Plutão
toma lugar. O coregente Marte, sendo o planeta do ano,
promete trazer ajustes logo no mês de janeiro com a regência
no signo de Carneiro, criando a tendência a sentir pressão e
necessidade de cortar com alguns projetos que não tragam a
praticidade e utilidade que necessita.
A crítica e a vontade de ser mais pioneiro nas suas ações
podem levar a alguma frustração. Por isso será melhor planear
e ajustar com consciência os objetivos que pretende atingir
neste novo ano de ação, liderança e pioneirismo, mas sempre
com a cautela sugerida.
No mês de março e abril a conjunção Saturno/Plutão trará
grande força de transformação em especial para a área do
trabalho. Pode surgir uma oportunidade excelente para mudar
o que não trazia expansão e crescimento e assim obter êxito
nos seus projetos. Dessa forma, ao equilibrar as energias, as
finanças serão vantajosas. Ações que levam a ter tenacidade,
paciência e persistência.
As estruturas podem abalar para a mudança, trazer uma maior
profundidade no seu potencial e criar as oportunidades que
inicialmente trazem receios mas que também geram novos
caminhos para a expansão da criatividade.
Nos relacionamentos o ano promete ações que tanto podem
levar a discussões, lutas de poder, como a uma grande
capacidade de regenerar o seu coração. Críticas e comparações
durante esse ano podem intensificar-se. Será importante
aprender a medir as palavras para não magoar o outro e não
se distancie de quem ama. Aperfeiçoe apenas a forma como
comunica uma vez que esta poderá estar a incomodar quem
ama. Apesar dos problemas que possam surgir no final a
relação ficará mais forte.
Para o Escorpião solteiro, o ano promete muita movimentação
na área dos compromissos amorosos, trazendo no entanto
maior frieza devido ao movimento de Saturno/Plutão que
pode abalar a criação de uma estrutura mais séria por ser
difícil manifestar os sentimentos. Procure transmitir os seus
desejos para que o outro possa sentir a sua intensidade.
Na saúde, o ano pede muita atenção ao sistema esquelético
sendo importante a prática de exercício, e caso seja possível
faça visitas com maior frequência ao médico e procure
complementar com terapias alternativas que ajudem a libertar
a rigidez muscular que pode afetar não só as articulações
como os ossos. Na alimentação será importante começar a
pensar numa dieta de acordo com o grupo sanguíneo.
Ao longo do ano procure a organização da rotina sendo
essencial para evitar alterações profundas no sistema nervoso
central, com o auxílio de agendas.

SAGITÁRIO
O ano começa com a necessidade de estruturar a vida em vários
setores, sendo que o seu planeta, Júpiter estará no seu signo até 5
de dezembro, aproveitando para dar o impulso e crescimento aos
seus objetivos. Porém, será um ano marcado com muitos desafios.
O ano inicia-se com a influência do Eclipse Parcial Solar em
Capricórnio direcionando a uma profunda análise na sua capacidade
de organizar o seu trabalho. A quadratura de Júpiter, seu regente
a Neptuno estará ativa de maio até novembro, trazendo consigo a
tendência de expectativas, de sonhar acordada, ficar à espera de um
milagre e não querer ver a realidade tal como ela se mostra.
No trabalho podem esperar maior crescimento, mas com cautela
nas ofertas que possam parecer muito fáceis. A partir de abril
podem sentir maior tensão com o regente retrógrado até princípio
de agosto, sendo essa uma boa altura para rever acordos, viagens,
formações e tudo que leve a desenvolver projetos de vida, quer a
nível profissional quer a nível pessoal. No entanto, é um ano para
criar e estar atento às oportunidades que surgem. Ao agir com rigor
e cautela poderá trazer crescimento a projetos que há algum tempo
estavam com dificuldade em expandirem-se.
Nos relacionamentos afetivos de compromisso, Júpiter ativa
a quadratura a Marte, regente do ano no signo de Virgem em
agosto. Procure antes desta data organizar uma viagem a dois,
ou ao longo do primeiro semestre partilhar projetos, atividades
e novos interesses para que a energia de fogo não prejudique o
relacionamento e possa integrar o companheiro(a) na sua vida, visto
estar com mais energia para explorar novos horizontes.
Os solteiros terão a tendência em estar mais individualistas,
procurando novas aventuras e sentem maior liberdade para
executar as suas tarefas de forma livre. No entanto caso encontrem
outra pessoa o espirito de aventura e liberdade estarão em foco.
Este ano a saúde requer atenção devido à acumulação de gorduras
e ativação do sistema parassimpático, sendo importante colmatar
com atividades que levem a “queimar” calorias e energia, para que
o corpo não somatize. Muito importante planearem bem a sua
agenda porque são esperados compromissos repentinos o que
pode aumentar o impulso.

Isabel Guimarães
Membro 01

Nascida no Porto, com o Sol em
Gémeos e ascendente Balança
com o regente, Vénus, no MC.
Formação em Gemologia, pelo
A.C.P e Gestão de Empresas com
M.B.A. Começou a interessarse por astrologia em 2000
começando uma jornada de
busca dos porquês, à boa moda
de um Gémeos, começou a
estudar astrologia em 2003 e
realizou várias especialidades
na mesma área. Tem formação
em Reiki – nível mestrado; PNL
– Programação Neurolinguística;
Hipnoterapia Clínica; Psicologia
Multifocal; Psicossomática;
Constelações Sistémicas
e Mestrado de Medicinas
Complementares, Naturopatia e
Terapias Alternativas. Formadora
certificada pelo IEFP e CAP ISAR,
leciona cursos de Astrologia e
de Reiki. Fundadora e Presidente
da Associação Portuguesa de
Astrologia e Vice-Presidente
da ISAR. Autora de 5 livros de
Astrologia, sendo um deles
direcionado a crianças. Fundadora
e diretora da Faces Isabel
Guimarães, entidade certificada.
www.facesisabelguimaraes.com
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PEIXES
CAPRICÓRNIO
Ano em que os nativos deste signo sentirão a força das
estruturas com a maior intensidade, começando com um
Eclipse Parcial no seu próprio signo. Podem ver o ano a ser
motivado pela força e regeneração plutónica que fará o
aspeto ao longo do ano de fusão, pedindo que resgatem a sua
segurança quer a nível pessoal como profissional de forma
firme.
Terão a tendência a reprimir as dores e o sofrimento que podem
sentir pela necessidade de libertar o que estão a oprimir, e com
isso sentirem que não conseguem mudar. No entanto a força
do ano com Marte a pedir iniciativa e liderança na sua vida,
podem trazer extraordinárias realizações.
O ano sugere que as características naturais de serem realistas,
materialistas, persistentes e determinados, seja a grande
influência para o início de novos projetos, que prometem criar
bases sólidas.
Em fevereiro a conjunção do regente Saturno ao residente
Plutão, onde se junta o planeta Vénus, indica a tendência a
um novo trabalho que traz um maior retorno financeiro, ou
a renovação do atual trabalho com vantagens que trarão
capacidade de superar dificuldades.
No relacionamento afetivo de compromisso, este ano
requer atenção ao parceiro (a) pela exigência de obrigações
profissionais, que podem comprometer a relação, e por isso
será importante tirar tempo para namorar, e partilharem
momentos de lazer. A comunicação no relacionamento será
muito importante para decidir se deve ou não seguir em frente.
Os solteiros estarão muito focados na expansão do
trabalho e podem não ter tempo para aventuras ou novos
relacionamentos. Porém, com a presença de Plutão e em
aspetos fortes a Saturno e Vénus, este ano pode trazer muitas
transformações e recomeços nos relacionamentos, o que
exigirá dedicação.
Na saúde a atenção é redobrada ao sistema esquelético e
articulações que encontram problemas na rigidez da atuação
livre de movimentos. Para atenuar, poderão criar metas
e organizar o dia para poderem ir ao ginásio ou fazerem
caminhadas, e porque não começarem uma terapia alternativa.

AQUÁRIO

O ano começa com o regente em quadratura a Mercúrio criando tensão
mental e dificuldade de foco. O Eclipse Parcial Solar em Capricórnio marca
a energia do ano para que possa se reorganizar e criar uma estrutura no
trabalho para desenvolver com estratégia visto que Marte rege a energia
de 2019.
A dispersão pode criar problemas uma vez que a quadratura dos dois
planetas de regência de Peixes, Júpiter/Neptuno, estará em quadratura
ajudando nesta tendência e assim será importante planear e organizar
com antecedência. Consagrar projetos que tenham significado e propósito
será o ponto de partida para que a área profissional traga crescimento.
Contactos com outros países, viagens e manter-se mais ativo socialmente
pode ser uma forma de realização profissional. No final de maio o ingresso
da Lua Negra ao seu signo, sugere cautela e racionalidade, sendo apenas
uma forma de retirar-se daquilo que atrapalha e incomoda.
Nos relacionamentos é importante que não se envolva tanto com os
problemas alheios. A empatia é muito importante, mas quando desmedida
faz mal a quem a dedica, sem receber o mesmo em troca. Caso tenha um
compromisso, este será o ano em que vai precisar de receber e sentir que a
sua relação tem um propósito maior. Manter a perseverança e a paciência
em cenas de controlo e ciúme, procurando o diálogo de forma a entender
a causa da ação.
Com Neptuno no seu signo e o coregente em Sagitário, os solteiros neste
ano terão oportunidade para recomeços e transformações na sua vida
amorosa. Esse processo de autoconhecimento trará mais clareza para o
que deseja.
Será um ano que marca os relacionamentos de amizade trazendo novas
relações e a libertação de quem não se encontra na mesma sintonia.
Na saúde, será importante para não descurar da sua alimentação e evitar
gorduras e uma nutrição rica em açúcares e hidratos de carbono. Caso
seja possível, será benéfico consultar um nutricionista e ajustar a sua
alimentação e hábitos de prática de exercício físico. O contacto com a
natureza e atividades que tragam relaxamento e foco ajudarão a atenuar a
tendência a comportamentos de ansiedade e de depressão.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
SOLICITE O SEU JORNAL

Um ano que se inicia com o regente em movimento retrógrado
em Carneiro e o coregente em Capricórnio direcionando ao
uso da criatividade para poder gerir a área profissional que
promete este ano grandes projetos.
O Eclipse Parcial Solar de Capricórnio ativa este signo
sugerindo que será importante mostrar as suas ideias e
planos para o público. Esta ação indica que será bem aceite
por aqueles que trabalham consigo. No entanto é importante
a organização destas ideias e não desistir por mais obstáculos
que possam surgir. No mês de março, o seu planeta ingressa
ao fim de 84 anos a Touro e irá manter-se por 7 anos, onde
já esteve de maio a novembro de 2018 pedindo para rever e
reorganizar esses projetos e novas ideias que sugerem serem
inovadoras e que beneficiem o coletivo.
Nos relacionamentos os seus sentimentos e desejos estarão
intensos e por causa desta ação sentirá uma imensa vontade
de viver mais para si do que para os outros, o que pode
comprometer uma relação mais séria. O mês de fevereiro
com o Sol no seu signo, o regente recebe Marte e aqui poderá
sentir vontade de fazer cortes repentinos. Será importante
segurar o impulso e exigir de si uma atitude mais racional e
mais sensível em algumas situações. Procure não afastar as
pessoas que tanto ama e mantenha um diálogo sincero na sua
relação.
Os solteiros poderão sentir maior liberdade e novas
oportunidades de conhecerem alguém que traga mais valor à
forma como vivem a vida. Um ano que promete crescimento
nesta área e no mês de maio podem sentir que alguém
corresponde aos seus valores e procurar comunicar o que
verdadeiramente sentem.
Na saúde, o ano será marcado pela pressão mental que
irão sentir. Estão com a criatividade muito ativa, podendo
comprometer o sistema nervoso e com isso criar maior tensão
física. O cuidado com a alimentação, respeitar as horas de
descanso e lazer, ajudarão a não sentir tanta inquietação. Será
um ano de cuidados com a saúde.

“Como fazer Previsões Astrológicas?”
“Guia de Interpretação Astrológica em 22 Passos”
Livros da autora Isabel Guimarães
Encomendas: facesisabelguimaraes@gmail.com
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A Astrologia sempre desempenhou um papel importante nos sistemas de
medicina tradicional em todo o mundo, e a medicina greco-árabe não foi
exceção.

Há muitas coisas que podem ser argumentadas a favor e contra tanto a visão
moderna como os pontos de vista antigos do mundo, mas seja qual for a
opinião que um pode ter, considerar os nossos ancestrais como um bando de
idiotas primitivos e nós mesmos tão profundamente iluminados, seria um grave
erro. Há certamente muitas coisas na nossa moderna “racional” e perceção
“científica” que os antigos iriam considerado bastante irracional, porque
contradizem flagrantemente a experiência pessoal cotidiana.
Vamos agora ter um olhar para os princípios e a prática da astrologia médica.
Por favor, note que esta é apenas uma visão geral básica. Como a Astrologia
é um assunto complexo e profundo, que exige uma grande dose de estudo e
conhecimento, este artigo está inserido na formação contínua da Faces Isabel
Guimarães, fazendo parte dos conhecimentos fundamentais daqueles que já
têm prática astrológica.

Assim, deixo-vos nesta edição e nas próximas o levantar do véu de uma
área que requer anos de dedicação e estudo, investigação e nunca uma
associação à profissão de médicos, só porque somos astrólogos com
conhecimentos da Astrologia Médica. E quero aproveitar para vos deixar
a reflexão sobre áreas que se associam à Astrologia, que nada mais
são do que estratégias de marketing. Por isso, caro leitor, investigue,
pesquise de onde vem a fundamentação de determinados nomes
que dão à Astrologia, sendo uma prática devidamente investigada e
devidamente comprovada estatisticamente. Não se deixe enganar por
modas e por uma área que vende por todo o mundo, mas que todo o
mundo tem a tendência de inventar “astrologuês”.

Membro 01

Nascida no Porto, com o Sol em
Gémeos e ascendente Balança
com o regente, Vénus, no MC.
Formação em Gemologia, pelo
A.C.P e Gestão de Empresas com
M.B.A. Começou a interessarse por astrologia em 2000
começando uma jornada de
busca dos porquês, à boa moda
de um Gémeos, começou a
estudar astrologia em 2003 e
realizou várias especialidades
na mesma área. Tem formação
em Reiki – nível mestrado; PNL
– Programação Neurolinguística;
Hipnoterapia Clínica; Psicologia
Multifocal; Psicossomática;
Constelações Sistémicas
e Mestrado de Medicinas
Complementares, Naturopatia e
Terapias Alternativas. Formadora
certificada pelo IEFP e CAP ISAR,
leciona cursos de Astrologia e
de Reiki. Fundadora e Presidente
da Associação Portuguesa de
Astrologia e Vice-Presidente
da ISAR. Autora de 5 livros de
Astrologia, sendo um deles
direcionado a crianças. Fundadora
e diretora da Faces Isabel
Guimarães, entidade certificada.
www.facesisabelguimaraes.com
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A principal função da astrologia médica é fornecer uma indicação sobre a
influência cósmica de uma doença existente no momento, se é suscetível de
ser vantajosa ou desvantajosa para o doente, em termos de:
» Severidade provável da doença em particular;
» Duração provável da doença;
» Eventual resultado provável da doença;

Estes artigos estão integrados na formação contínua do Curso de
Formação Profissional de Astrologia, da Faces Isabel Guimarães, escola
que mantenho, desde 2015 certificada pela DGERT e desde 2018 pela
ISAR, neste rigor de formação, que nos credibiliza e dá estrutura para
quem pretende seguir um caminho profissional nesta área. A astrologia
médica sempre foi a área que mais me fascinou, e ao longo destes
anos tenho recorrido a formação profissional certificada, para poder
compreender um universo de múltiplas causas para determinados
efeitos. Sempre no sentido de investigar o que causa certas patologias e
de que forma a astrologia pode ajudar – olhando para a arte de interpretar
a sua simbologia e de poder dar um Diagnóstico preventivo.
Com extensa formação em Psicossomática, Psicologia Multifocal,
Hipnoterapia Clínica, Constelações Sistémicas, o Mestrado em Medicina
Complementar, Naturopatia e Terapias Alternativas, este último concluído
em finais de 2018. Foram a chave para poder dar maior profundidade
a uma das especialidades da astrologia mais antigas e que nos levam
a uma sabedoria ancestral, demasiado preciosa para ser banalizada.
Sabemos que nada podemos inventar na astrologia que não esteja
devidamente investigado, testado e estatisticamente comprovado, tal
como Michel Gauquelin fez. Assim procurei, dentro desta investigação,
respeitar os nossos ancestrais e dar o devido conhecimento, adquirido
ao longo destes anos, e adaptar a esta área.

Isabel Guimarães

E meios adicionais que podem ser empregues por um médico para contrariar a
doença e, assim, facilitar a restauração da saúde do paciente.

PARTE 1 - FUNDAMENTOS DA ASTROLOGIA MÉDICA
- A HISTÓRIA E SEUS FUNDADORES
A astrologia e o corpo humano remontam à
antiguidade, surgindo o pensamento ligado à
parte prática da vida, onde as enfermidades eram
constantes e não existiam medicamentos naqueles
tempos. As plantas eram o remédio existente,
utilizadas com a relação planetária. Falemos
resumidamente da História da Astrologia, a sua
ligação com o corpo humano e os seus criadores.
Provavelmente o mais importante trabalho sobre
Astrologia foi escrito na primeira metade do século II
d.C. pelo filósofo grego Ptolomeu. É uma compilação
colossal de obras de séculos anteriores, que consiste
em duas partes: o Almagesto e o Tetrabiblos. O
Almagesto lida com o movimento astronómico do
Sol, Lua e Planetas, enquanto os Tetrabiblos lida com
interpretações astrológicas destes movimentos.
Como muitas obras antigas sobre astrologia foram
destruídos nos incêndios desastrosos na Grande
Biblioteca de Alexandria, os livros passaram a
representar o registo existente mais completo da
Astronomia antiga e Astrologia.

A astrologia médica foi há milhares de anos uma parte importante, senão uma
parte essencial, da medicina. Apesar de perspetivas culturais terem mudado
ao longo dos anos, a realidade de influências cósmicas sobre o mundo natural
não tem sofrido alterações. Hoje ouvimos os previsores de tempo, que usam
observações cuidadosas e modelos matemáticos complexos para nos dar
uma previsão que nos ajudará no planeamento das nossas vidas, e que nos
impedem de ser apanhados de surpresa na doença potencialmente prejudicial,
ou até mesmo situações de risco de vida. A esse respeito, nada mudou muito,
e muitas vezes esquecemo-nos que os padrões climatéricos são, por e grande
parte devido a influências cósmicas externas a este planeta.
No passado, o foco era o quadro mais amplo, as influências dos “planetas” e
do significado da posição relativa da Terra no Universo. Mas, apesar da crença
popular de hoje, que os nossos antepassados consideraram que os planetas e
as estrelas tinham o controlo firme sobre a sua vida, ou que causavam a doença,
isso nunca foi realmente o caso. Eles queriam, no entanto, como nós hoje
queremos, saber as influências que podiam ao lidar, para que eles pudessem
planear e adaptar as suas vidas em conformidade. Escusado será dizer que o
fato de que a Astrologia não é atualmente um assunto científico “politicamente
correto”, faz com que seja nem verdade nem absurdo.
O conhecimento, por outro lado, acumulado de milhares de anos “baseado em
evidências”, certamente deve ter algum peso. No fim de contas, cabe a todos
nós decidir o que nos move mais: uma mente verdadeiramente aberta, ou uma
forte necessidade de “encaixar” com o que se consideram ser as normas da
sociedade.

ASTROLOGIA MÉDICA

ASTROLOGIA MÉDICA COMO MEIO DE
DIAGNÓSTICO PREVENTIVO - PARTE 1

Porque a perceção de hoje do universo é regida por princípios “racionais”, ou
seja, temos a tendência de ver o mundo que nos rodeia em termos como “o que
realmente existe”, a forma racional de tentar determinar as informações sobre a
doença, a observação dos antigos da posição dos planetas e das estrelas pode
parecer um pouco estranho para alguns de nós. Mas os antigos viam o mundo
e o universo de uma forma diferente da que fazemos hoje; eles percebiam e
interpretavam o mundo ao seu redor como uma realidade, ou seja, como eles
experimentavam tanto objetiva como subjetivamente. Eles, portanto, não viram
problema em aceitar as correlações encontradas entre si e as suas próprias
experiências e o grande relógio cósmico de ciclos de planetas e estrelas. Para
eles, não era estranho usar a astrologia para prever o desenvolvimento de uma
doença.
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ALGUNS NOMES A TER EM CONTA:
Giorgio Picardi (m. 1972), o principal investigador do Instituto de
Físico-Química da Universidade de Florença, onde se dedicou a
estudar os chamados fenómenos de interface e superfície e as
suas aplicações no campo biológico.

ASTROLOGIA MÉDICA

Nick Kollerstrom, graduado em Ciências na Universidade de
Cambridge. Realizou excelentes estudos sobre a relação do
comportamento das plantas e dos metais em concordância com o
movimento e natureza dos astros.
Frank McGillion, doutor em Medicina pela Universidade de Glasgow,
na especialidade de Neurofisiologia e Psicofisiologia com pósdoutoramento em Oxford. É um investigador eclético e polémico
da história da medicina e da sabedoria antiga.
Na Astrologia Médica, que floresceu no século XVII, os seus
expoentes mais famosos incluem Nicholas Culpeper (1616-1654)
e Richard Saunders (1613-1675). Estes dois últimos nomes serão a
base desta pesquisa.
Nos próximos artigos a base de estudo será como indicado nestas
tabelas:

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
SOLICITE O SEU JORNAL
Continua na próxima edição deste Jornal a parte II –
Princípios de análise – na base da astrologia tradicional…

Bibliografia:
» Curso de formação profissional – Níveis I, II e III, e Pósgraduação – da escola Faces Isabel Guimarães
» Curso de Psicossomática e Psicologia da Mental Systems
Intelligence
» Formação em PNL – Programação Neurolinguística
» Mestrado de Medicina Alternativa, Naturopatia e Terapias
Alternativas pela Universidade de Juan Carlos em Espanha,
Granada
» “Julgamento Astrológico de Doenças”, 1651, Ch.9.
» “Tratado Prático de Astrologia Médica”, de Théo Montéra
» W. Lilly, Christian Astrology, 1647 p. 282.
Tabela realizada por Isabel Guimarães

Fontes das Fotos:
» Fig.1: Google Imagens
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Como se entretém um Touro
durante muito tempo?
Desorganize a sua biblioteca e mude
os móveis de lugar… Passará horas a
colocar tudo nos sítios habituais.

Sabem como é que se
distingue uma Geminiana no
trânsito?
É aquela condutora que está a
maquilhar-se, a falar ao telemóvel,
a comer bolachas, a ler documentos
para uma reunião de trabalho, … e a
conduzir, claro!

Fonte da Foto: “Designed by Freepik”
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Quiz Astrologico
1. Quais características descrevem o elemento fogo?
a) Intelectual, distraído, comunicativo
b) Tímido, sensível, inseguro
c) Egoísta, insensível e irresponsável
2. Que signo é associado às seguintes partes do corpo: o trato vocal, a
garganta e a glândula tiroide?
a) Sagitário
b) Capricórnio
c) Gémeos
d) Touro
3. Qual a combinação qualidade / elemento associada ao signo de Gémeos:
a) Terra Mutável
b) Terra Cardinal
c) Água Fixo
d) Ar Mutável
4. Quais as características que melhor descrevem a Lua?
a) Libertação, liberdade, mudanças repentinas
b) Crescimento, viagens longas, otimismo
c) Ego, criatividade, individualidade
d) Fertilidade, sentimentos, emoções
5. Qual o signo do zodíaco cujas características incluem protetor, emocional
e temperamental?
a) Caranguejo
b) Peixes
c) Carneiro
d) Escorpião
6. Que qualidade se associa a características como adaptável, engenhoso e
flexível?
a) Cardinal
b) Mutável
c) Fixo

Descubra as respostas na próxima edição

Respostas da Edição N.º26/27:
1. c); 2. b); 3. a); 4. a); 5. b); 6.a)
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03
ARTIGOS DE
INVESTIGAÇÃO
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A VIDA DE NIKOLA TESLA À LUZ DA
ASTROLOGIA - 3ª E ÚLTIMA PARTE
Isabel Guimarães

Ao longo destas edições pretendemos levar a vida de Nikola
Tesla, numa ligação aos padrões astrológicos, de forma a
convidar o leitor a mergulhar nesta linguagem ancestral – que
nos ajuda a identificar padrões e a encontrar ciclos de vida,
que nos ajudam a entender como nos ligamos ao TODO.

Membro 01

Começo por me concentrar na polémica que foi criada na altura
da inauguração da usina sendo um dos capítulos da “guerra
das correntes” com a disputa que se arrastou por anos entre
Tesla e Edison – que não acreditava na corrente alternada e
chegou a fazer campanha contra a mesma.

Nikola Tesla (à esquerda) e Thomas Edison (à direita)

Apesar das polémicas, os dois inventores tinham uma
rivalidade cordial, diz Seifer: “Ao contrário do que muita gente
pensa, eles não eram inimigos. Trocaram cartas por anos”.
Confirmado também por W. Bernard Carlson, professor de
História da Tecnologia na Universidade da Virgínia e autor de
“Tesla: Inventor of the Electrical Age” (Tesla: o Inventor da Era
da Eletricidade, em tradução livre).

No mapa de Sinastria, vamos observar quais são os contactos
que existem entre os planetas de Nikola e os de Thomas. É
como se os planetas de um estivessem conversando com os
do outro. Às vezes, mesmo que haja alguns contactos difíceis,
certas interações que geram muita harmonia podem amenizar
esses aspetos tensos, criando maior tolerância entre duas
pessoas.

Para podermos verificar através da Astrologia se existia alguma
tensão que fundamente a fama, que se foi desenvolvendo ao
longo dos anos, que ambos tinham essa rivalidade, procurei
os dados no Astrodatabank de Thomas Edison e usarei as
técnicas de comparação entre mapas: a técnica da Sinastria e
o Mapa Composto.

Como estou a verificar dois seres com bastante popularidade
na época, e como a História nos indica dois rivais, irei observar
as ligações: do Sol/Lua, identidade/popularidade; Marte nos
conflitos, disputas e até mesmo iniciativas que poderão indicar
boa relação; e Vénus pelo lado do dinheiro e valorização do
trabalho, que cada um investia.

O Sol de Nikola não faz nenhum aspeto com o Sol de Thomas e as restantes
ligações, como o trígono a Marte, são de interação favorável nas suas iniciativas.
Se colocarmos o Sol de Nikola no mapa de Thomas, apesar de não termos
aspeto, a área de vida que influencia é a casa da profundidade das águas
plutónicas – trazendo uma profunda transformação a Thomas, obrigando a rever
os seus investimentos. No entanto se colocarmos ao contrário, a carreira e a
popularidade de Nikola foi muito “iluminada” por Thomas permitindo o mesmo
dar mais energia e vitalidade ao seu trabalho.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
SOLICITE O SEU JORNAL

A tensão que existe na Sinastria é entre as Luas, mas que pode ser analisada
como o desafio que os unia na época, no que respeita à popularidade de que
cada um usufruía. Analisemos:
Lua em Peixes conjunta a Neptuno, na área de vida X, e a Lua em Sagitário
conjunta a Marte na área de vida II (natal), ajudam a concluir que Thomas tinha
mais necessidade de criar conflitos e ataques à reputação de Nikola do que o
oposto, visto que Tesla gostava de viver no seu próprio mundo, na sua ligação
com o grande sonho que tinha e que se pode fundamentar com esta ligação
astrológica. No entanto, a quadratura criada pode sempre levar a uma ilusão de
levar ao público essa ideia de que eram rivais “ferozes”.
A Vénus de Nikola está muito bem ligada à de Thomas, no entanto nem sempre
em Sinastrias as boas ligações possam trazer os resultados esperados. Por
vezes, devido à confiança que depositamos no outro, não estamos alerta. Aqui,
podemos dizer que a Vénus de Thomas faz muitos ajustes ao mapa de Tesla, no
entanto parece que ambos até usufruíam da popularidade criada para poderem
ter ainda mais visibilidade.
Observando o mapa composto, ponto médio do arco mais curto unindo cada
ponto do mapa, ângulo e cúspide interna dentro dos dois mapas de base, tornase a posição desse ponto no novo mapa.

“Astrologia Infantil O mundo secreto das crianças”
“A.C. Acreditar ou Conhecer a Astrologia”
Livros da autora Isabel Guimarães
Encomendas: facesisabelguimaraes@gmail.com

PERSONALIDADES

Este último artigo direciona para os últimos tempos da sua
vida, com várias literaturas que fui encontrando nas pesquisas
que realizei, e com as técnicas de previsão que referi no artigo
anterior para levar o leitor a uma correlação com a astrologia.

Nascida no Porto, com o Sol em
Gémeos e ascendente Balança
com o regente, Vénus, no MC.
Formação em Gemologia, pelo
A.C.P e Gestão de Empresas com
M.B.A. Começou a interessarse por astrologia em 2000
começando uma jornada de
busca dos porquês, à boa moda
de um Gémeos, começou a
estudar astrologia em 2003 e
realizou várias especialidades
na mesma área. Tem formação
em Reiki – nível mestrado; PNL
– Programação Neurolinguística;
Hipnoterapia Clínica; Psicologia
Multifocal; Psicossomática;
Constelações Sistémicas
e Mestrado de Medicinas
Complementares, Naturopatia e
Terapias Alternativas. Formadora
certificada pelo IEFP e CAP ISAR,
leciona cursos de Astrologia e
de Reiki. Fundadora e Presidente
da Associação Portuguesa de
Astrologia e Vice-Presidente
da ISAR. Autora de 5 livros de
Astrologia, sendo um deles
direcionado a crianças. Fundadora
e diretora da Faces Isabel
Guimarães, entidade certificada.
www.facesisabelguimaraes.com
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É muito complexo apontar um dos dois como mais
importante do que o outro. As invenções de Edison
mudaram a vida quotidiana do ser humano na viragem
do século XIX para o XX, enquanto que Tesla é
responsável por uma revolução na forma como usamos
a energia elétrica.

A História menciona que Tesla não teve namoradas,
nunca casou ou teve filhos, mas reunia uma legião de
amigas com quem trocava cartas, entre elas: Katherine
Johnson, esposa do escritor Robert Underwood Johnson,
e Corinne Roosevelt, irmã do presidente Roosevelt.
Em 1901, Tesla dá início ao seu mais ambicioso projeto,
o qual nunca conseguiu realizar. Com um empréstimo
de 150 mil dólares norte-americanos do banqueiro John
Pierpont Morgan, comprou um grande terreno em Long
Island, construiu um laboratório e ergueu uma torre,
batizada de Wardenclyffe.
O inventor morreu no dia 7 de janeiro de 1943, na suite
3327 do hotel New Yorker, nos EUA, no 33º andar; ele
tinha obsessão pelo número 3 e seus múltiplos. Pobre,
passou os últimos anos vivendo na suite do hotel
graças a Westinghouse. “Ele tinha feito fortuna com as
patentes de Tesla, que ameaçou processá-lo caso ele
não o ajudasse”.

A dor de Tesla na sua solidão é sentida pela ativação do seu
Saturno natal na área de vida XII, no momento da sua morte.
A ferida sentida pela ligação de Quíron a Mercúrio levanos a Úrano – onde é ativado pela Lua em Touro no mapa
progredido, valorizando as suas invenções e deixando um
valioso legado para a humanidade. Os nodos são ativados
pela regência de Marte (em Sagitário) formando uma
conjunção entre eles e aumentando a debilidade da sua
vitalidade, mostrando a sua fraqueza e, ao mesmo tempo, o
cumprimento do seu propósito de vida.
Plutão, no dia da sua morte, ativa a conjunção natal do seu
Sol/Vénus em Caranguejo, mostrando no mapa progredido
a conjunção ao seu Plutão natal – onde o regente, Vénus,
ativa o seu Quíron, a transmutação é visível, e dá-se a sua
partida desta dimensão. A Lua, regente natural do seu Sol
e desta configuração, ativa a área de vida XII, e liga-se à
casa IX em Aquário – trazendo a ligação a Juno e Mercúrio,
deixando o seu legado para a humanidade. Na técnica do
Arco Solar, verifica-se a ativação do Yod ou “Dedo de Deus”,
pelo planeta Marte em Capricórnio ligado ao seu Nodo Sul,
Lua e Úrano, no grau exato 18 – renuncia ao passado para
ingressar a uma nova fase na vida, que nos é direcionada
para Neptuno no MC.
Muito poderia falar deste mapa, que acaba por não ser uma
morte de vida, mas sim do seu corpo físico, mantendo a
ativação do seu mapa na forma como a sua obra, ainda hoje,
é bem viva na era que vivemos.
Em sua homenagem, no mês de outubro do ano de 1960,
foi criado o “Tesla”, uma unidade do Sistema Internacional
que mede a densidade do fluxo magnético ou a indução
magnética (geralmente conhecida como campo magnético
“B”). Da mesma forma, a cratera Tesla, no lado mais distante
da Lua, e o planeta menor 2244 Tesla foram também
nomeados em sua honra.

PERSONALIDADES

O principal motivo da rivalidade entre Thomas Edison
e Nikola Tesla foi a patente das aplicações de corrente
contínua e corrente alternada, o que viria a mudar
a maneira como a eletricidade era usada. O registo
de corrente contínua já pertencia a Edison e ela era
aplicada nas invenções do cientista. Já Tesla patenteou
a sua descoberta de corrente alternada para utilizá-la
em máquinas que já havia inventado ainda em Paris:
como a turbina que ganhou o seu nome, o motor de
indução e o transformador de alta voltagem. Verificamos
no mapa esta ligação com a ocupação da área de vida
III – com a ligação ao signo de Touro, onde Vénus se
encontra domiciliado e no FC, as raízes da estrutura da
sua relação. A força de Marte no MC, domiciliado em
Escorpião, indica a iniciativa e ação da individualidade de
cada um, podendo levar a conflitos na forma como cada
um expunha as suas invenções, com o regente moderno
na área III. No entanto, o sonho regia ambos, levando
muitas vezes a confusões e mal-entendidos que ambos
acabavam por impulsionar no outro, estruturando a
sua forma de expandir as suas invenções. A “guerra de
conflitos” é notória, mas acredito que ocorreu de forma
a criarem um propósito maior. Poderia até dizer que a
relação entre os dois, no máximo, era como “rivalidade
de negócios”.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
SOLICITE O SEU JORNAL

Ao observar o mapa desta altura, vemos que é ativado
Saturno em Caranguejo dando a estrutura ao trabalho
legado por Tesla – assim como Marte, dando a iniciativa
e força. O Nodo Sul em Peixes ativa a sua conjunção
natal, entre Lua/Neptuno, resgatando o passado de
uma popularidade notória e merecida. O regente do MC
ativa a área de vida VI, o trabalho de Tesla ao serviço
dos outros, sendo que a conjunção de Vénus/Mercúrio
em Escorpião revela a sua valorização e profundidade.
Um trabalho de grande prazer, que permite que
cada astrólogo possa desenvolver a vida e obra de
uma figura pública no sentido de ligar a Astrologia,
fundamentando e credibilizado a análise astrológica.

Referências:
» BBC Brasil, em São Paulo
» Canal História “A Morte de Tesla”
Fontes das Fotos:
» Fig. 1: Google Imagens
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Como se distingue uma mãe
caranguejo no parque infantil?
É a mãe que está a vestir um casaco ao
filho, a dar-lhe mais uma bolachinha e
a aproveitar para tirar uma fotografia
para o álbum de família.

Quais são os preliminares para
um virginiano?
Limpar o quarto, mudar os lençóis e
começar com um banho.

Como irritar um leão?
Reencontrá-lo numa festa e não se
lembrar do seu nome…

Fonte da Foto: “Designed by Freepik”
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OS HEMISFÉRIOS
António Guterres apresenta uma preponderância de planetas no Hemisfério
Nocturno (7), demonstrando uma tendência para ser uma pessoa reservada e
voltada para o seu interior. Pessoas com estas características, tendem a não se
expor demasiado a nível pessoal, ainda que possam ser figuras públicas.
Por outro lado, com 9 planetas no Hemisfério Ocidental mostra que tende a agir
em função dos outros e as suas acções dependem de referências do exterior. Há
uma consciência social e uma orientação para os outros, baseada sempre nos
seus princípios e valores interiores.

PERFIL ASTROLÓGICO DE
ANTÓNIO GUTERRES

A interacção do Hemisfério Nocturno com o Hemisfério Ocidental, designado
por II Quadrante, apresenta-se assim com 6 planetas: Sol, Lua, Mercúrio, Vénus,
Marte e Úrano, em que os 5 primeiros são pessoais. É o quadrante da autoexpressão através da família e raízes, através da co-criação quer de projectos quer
de filhos/crianças, através do trabalho e serviço aos outros, entre outros pontos.
A distribuição destes 6 planetas neste quadrante sugere uma pessoa que tende
à introversão, mas simultaneamente é voltada para o exterior, que gosta de se
expressar criativamente, de viver em harmonia na família e no trabalho, de criar
oportunidades para que outros possam viver bem e de servir e ser útil à comunidade.

Recebeu ao longo dos anos diversas condecorações
(mais de 10), tais como: Grã-Cruz da Ordem Nacional
do Cruzeiro do Sul do Brasil em 1996 a Grã-Cruz da
Ordem da Liberdade em 2016.

Nesta primeira de três partes iremos iniciar a análise ao perfil de
António Guterres, de acordo com o conhecimento e sabedoria ancestral
da Astrologia. Uma figura marcante na actualidade do mundo. Um
coração enorme nascido em terras lusas para lutar pelos direitos da
humanidade!
António Manuel de Oliveira Guterres nasceu no dia 30 de Abril de 1949
na freguesia de Santos-o-Velho, às 00h30, em Lisboa.
Viveu a sua infância entre a capital e o concelho do Fundão, onde
tem as suas raízes familiares. Desde cedo demonstrou grandes
capacidades de aprendizagem, com uma grande dedicação aos
estudos. Quer na escola primária quer no secundário, foi considerado
um aluno brilhante, terminando no Liceu de Camões com o prémio
nacional de melhor aluno do ano.
“Em 1965, ingressa no Instituto Superior Técnico sob o desígnio de
raridade”, terminando a licenciatura em Engenharia Electrotécnica em
1971 com média final de 19 valores. Durante este período fazia parte da
Juventude Universitária Católica. A injustiça social e a sua dedicação
à melhoria das condições em bairros sociais fez com que desde cedo
demonstrasse interesse pela defesa dos mais carenciados.
Em 1970, António Guterres funda um núcleo de reflexão católica
“Grupo da Luz” juntamente com Marcelo Rebelo de Sousa e o padre
Vítor Melícias. Mais tarde, filia-se no Partido Socialista deixando a sua
carreira académica como assistente técnico. A partir daqui, começa um
caminho de cargos políticos a nível nacional e internacional, que vão
desde chefe de gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Energia
dos I, II e III Governos Provisórios entre 1974-1975, até Secretário-Geral
das Nações Unidas em 2017.

Entre Junho de 2005 e Dezembro de 2015 ocupou o
posto de Alto Comissário das Nações Unidas para
os Refugiados, tendo desenvolvido reformas de
fundo na organização que resultaram, entre outras,
em acréscimo de capacidade de resposta às crises
e emergências de deslocados e refugiados. Em 1 de
Janeiro de 2017, António Guterres tomou posse como
o nono secretário-geral das Nações Unidas, o cargo
mais alto ocupado na ONU.

Desde cedo se preocupou em ser útil na melhoria das condições de bairros
sociais, lutando pela injustiça social “Profundamente marcado pela educação
católica, em grande parte inspirada por sua mãe, torna-se presidente do Centro
Social Universitário e vive as misérias de bairros como a Curraleira ou a Quinta da
Calçada”. (fonte: https://abaciente.blogspot.pt/2015_04_01_archive.html)
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Touro com Ascendente em
Escorpião e Lua de Sagitário, num
eterno desafio entre a vontade
de voar, mas com os pés bem
assentes na Terra!
Licenciada em Economia
pela Universidade Católica
Portuguesa, com mais de 15 anos
de experiência profissional na
área financeira, mas uma grande
paixão pelo conhecimento mais
subtil da dimensão humana.
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OS ELEMENTOS E MODALIDADES
Em termos de elementos, António Guterres apresenta uma preponderância de Terra
(qualidade frio e seco, dando temperamento melancólico) e ausência de Água, e
em termos de modalidade, é fixa, conferindo à sua personalidade características
como a persistência, praticidade, paciência, determinação, objectividade, procura
de segurança de uma forma firme e de estabilização das suas acções. A ausência
de água demonstra distanciamento da parte emocional das situações, preferindo
questões práticas e objectivas. Em situações de crise, há um certo controlo das
emoções, procurando soluções práticas para os problemas.

Curso de Formação Profissional
em Astrologia Tradicional e
Moderna nível I, II e III, Certificação
da DGERT, pela escola Faces
Isabel Guimarães
Certificação Internacional de
Competências em Astrologia, pela
ISAR – International Society for
Astrological Research
Certificação Internacional em Ética
e em Consultoria Astrológica, pela
ISAR – International Society for
Astrological Research

“Na noite de 16 de Dezembro de 2001, após um resultado catastrófico nas eleições
autárquicas, o então primeiro-ministro ignorou todos os apelos dos socialistas
para não se demitir e bateu com a porta. «Nessa noite ele foi inflexível»”. “Guterres
estava cansado das intrigas no governo e no PS (…) José Junqueiro (…) garante que
ficou «surpreendido» com a decisão de Guterres, mas percebeu «mais à frente que o
que ele fez foi de uma enorme inteligência política porque o país teve a clarificação
de que precisava e o PS voltou ao poder três anos depois com maioria absoluta».”

Master Practitioner em
Astrogeneologia de Enzo de
Paola, pela escola Faces Isabel
Guimarães

(fonte: https://sol.sapo.pt/artigo/527691)

Colaboração no livro “Astrologia
Infantil – O Mundo Secretos
das Crianças”, da autora Isabel
Guimarães

1. LUGAR DO SOL
O posicionamento do Sol é no MC (12h00) e começamos no ascendente às 6h00
da manhã, assim podemos constatar que este Sol se encontra às 00h30, tendo em
conta o fuso horário.
Vemos este Sol de Touro na casa IV.
Este Sol, planeta que nos indica a identidade, vitaliza-se nas suas raízes, nos
assuntos da família e da Pátria, nos alicerces emocionais de base, no património,
de uma forma prática, perseverante e determinada.
É, portanto, um Sol de Terra numa casa de Água, uma relação fluída, dado que a
água estabiliza a terra. Uma objectividade e pragmatismo aliados às fundações
emocionais.
Com a duplicidade de Terra, temos o ascendente em Capricórnio.

Participação no Grupo de
Pesquisa em Astrologia Infantil da
Escola Faces Isabel Guimarães

Reiki Tradicional Usui Reiki Ryoho
Nível I e II
Frequenta Curso Certificado de
Aromaterapia Biológica nível I,
Escola de Aromaterapia de Dra.
Raquel Costa
www.lys-lightyoursoul.com

PERSONALIDADES

Características estas que podemos constatar na biografia de António Guterres,
uma pessoa muito ligada às suas raízes familiares, “Dedicado ao estudo e à família,
António Guterres acompanha a mãe nas idas à missa e às novenas…”; “Os meus
pais fizeram um enorme investimento para que pudesse ter todas as coisas de que
necessitava. Para poder ter êxito na vida em todos os seus aspectos. E sempre me
rodearam de um afecto extraordinariamente forte. Penso que os afectos, a sua força
e diversidade, são decisivos para a vida das pessoas”.

Liliane Nunes
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4. CARACTERÍSTICAS DO SIGNO SOLAR
Qual a característica deste Sol? Em que casa se encontra? Que aspectos
faz este Sol? Que ligação faz ao restante mapa?
O Sol em Touro é um signo de concretização, que busca a estabilidade,
o contacto com a realidade através da vivência dos sentidos, do trabalho,
do dinheiro, dos valores materiais e do bem-estar. Touro é determinado,
persistente, paciente e leal e tem a função de estabilizar as conquistas
e trabalhos já iniciados. Procura a segurança física e emocional. É um
signo fixo, de elemento Terra, que representa a casa II (nossos recursos
internos, auto-valorização, talentos, dinheiro, posses, …).
No mapa de António Guterres, este Sol conferiu-lhe a praticidade, o
autocontrole, a teimosia, a resistência e a capacidade de levar a cabo de
forma sólida e consistente os seus ideais sociais. A sua forma de estar
calma, a lealdade para com os seus princípios, a sua firmeza e controlo
das emoções, senso prático e realismo, assim como as convicções fortes
foram importantes no caminho percorrido na política interna e externa
do país e que conduziu ao cargo internacional actualmente ocupado.
O Sol em Touro encontra-se na casa IV, na casa representada pelo signo
de Caranguejo, que diz respeito às raízes, às fundações emocionais, ao
lar, à família, à Pátria, aos valores de infância, aos imóveis e fim de vida –
evidenciando a importância desta área de vida na expressão do seu Self,
da sua vitalidade e do seu poder pessoal.

2. REGENTE DO ASCENDENTE – SATURNO
Se encontramos o Sol na casa IV em Touro, temos
o ascendente com o signo de Capricórnio. O
planeta regente, Saturno, encontra-se posicionado
em Leão, na casa VIII.

Este ascendente fala-nos de sentido de
responsabilidade, determinação, esforço e poder
na gestão dos seus talentos, da sua energia e
vitalidade, assim como uma expressão e projecção
de si de forma generosa e humilde.
Estando o Sol posicionado a 9º17’ em Touro,
confirmamos as duodenárias, e podemos referir
que tem uma assinatura de Leão, reforçando a
análise. Este Touro duplamente fixo, estabilizador, é
igualmente criativo, carismático e líder, conferindo
a capacidade de transformar as situações de forma
profunda e estruturada.

A conjunção do Sol/Vénus cria um ângulo de 90º, chamado de
quadratura, a Plutão na casa VIII e no signo de regência natural do Sol,
Leão (com a força da duodenária em Leão, já referida) – conferindo a
António Guterres uma capacidade de lidar harmoniosamente com os
demais, manifestando o seu self de acordo com os seus valores e de
forma profunda, carismática e generosa, mas podendo viver momentos
de tensão e situações de crise nos assuntos relacionados com posições
de poder e autoridade. Situações que poderão conduzir a verdadeiros
processos de transformação profunda da própria identidade da pessoa.
A quadratura Sol/Plutão manifestou-se na vida de António Guterres por
diversas vezes no seu percurso de ascensão profissional. Apesar de ter
vencido as legislativas de 1995 sem maioria e ter conseguido manter
o partido no poder durante todo o mandato, foram anos difíceis, de
intensas negociações e manipulações para conseguir manter o governo.
Num momento de crise política, demitiu-se com a frase: “É meu dever
(Sol) evitar o pântano (Plutão, casa VIII) político (quadratura Sol/Plutão)!”

PERSONALIDADES
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3. CARACTERÍSTICAS DO SIGNO DO ASCENDENTE
Capricórnio é um signo cardeal, de elemento Terra. Representa a casa
X e o MC no zodíaco natural, indicando status quo, popularidade,
direcção de vida através da profissão e vocação.
Com este ascendente, António Guterres possui seriedade, sentido de
responsabilidade e perseverança na forma como inicia as coisas e
como encara a vida. Apresenta uma grande capacidade de trabalho,
esforço na prossecução dos seus objectivos e ambição. É atraído
pelo status quo e demonstra uma necessidade acentuada de acção
social e respeito colectivo. Todo o sucesso, bem merecido, tem
tendência a demorar, é preciso estruturar a vida e dar o devido tempo.
Como o regente se encontra na casa VIII, confere a António Guterres
a capacidade de se regenerar e transformar nas suas iniciativas e
na forma como vê a vida. Há tendência para a gestão de recursos
alheios, a vivência de situações de crise e morte e numa profunda
aprendizagem com os outros.
António Guterres foi desde cedo pioneiro (Ascendente em signo
cardeal), participando em organismos de âmbito social, tendo-lhe sido
dadas responsabilidades e autonomia no âmbito de acções do Centro
de Assistência Social Universitária na década de 60, conseguindo
com sucesso financiamento da administração pública para essas
iniciativas. Como primeiro-ministro, responsabilizou-se pela gestão
do modelo económico implementado, com base em endividamento
e défice. Como Alto Comissário da ONU, implementou reformas que
melhoraram a gestão de recursos e acudiu a situações de crises de
refugiados, solicitando o apoio e ajuda através de recursos alheios.
A casa VIII está igualmente ligada à transformação, morte, mudança,
e António Guterres sempre procurou trazer ao conhecimento do
mundo as fragilidades, fome e situações de morte de muitos povos.
Também não nos podemos esquecer que a sua identidade enquanto
Primeiro-Ministro, ficou “colada” à sua demissão com a famosa frase
“Com inteira lucidez devo reconhecer que se nada fizesse (…) o país
cairia inevitavelmente num pântano político”. Destaco a palavra
“pântano” numa associação ao signo de Escorpião, signo que rege o
zodíaco natural na oitava casa.
Este Ascendente Capricórnio, no grau 0º23’, tem a duodenária de
Capricórnio, portanto duplamente Terra, conferindo objectividade,
realismo, paciência e teimosia nas acções, assim como uma grande
capacidade de trabalho e esforço.

Nas entrevistas dadas por António Guterres, torna-se evidente a
importância que dá às suas raízes, aos valores que desenvolveu na
infância em contacto com o meio rural e populações mais carenciadas,
factores preponderantes para a determinação da sua direcção de vida
(Nodo Norte na casa IV). “O meu imaginário infantil é de base rural. (…)
Nos primeiros seis anos da minha vida passei um terço do ano na Beira
Baixa. O imaginário rural é muito mais forte que o urbano; mas também
muito mais ligado à terra, à realidade. Se quiser é como o granito, que é a
rocha da minha região: dá-nos uma certa solidez nas convicções, permitenos encarar a vida com um conjunto de certezas – mesmo que depois,
pela vida fora, sejam postas em causa.” O facto de ter passado muito
da infância na Beira a brincar com miúdos pobres, “Marcou foi muito
claramente um sentido de solidariedade com essas crianças, que eram os
meus amigos. Que sofriam o que eu não sofria. Que tinham dificuldades
que eu não tinha. E isso contribuiu decisivamente para mais tarde me
dedicar à política e ter ideais socialistas.” (fonte: anabelamotaribeiro.pt)
O Sol em Touro encontra-se igualmente conjunto (em aspecto separativo)
a Marte, dispositor da casa IV, e domiciliado em Carneiro (signo cardinal,
masculino e de Fogo), seguido da conjunção do Sol a Vénus (aspecto
aplicativo), em Touro, formando um stellium, na mesma casa IV.
António Guterres demonstra uma forma de agir destemida, independente
e com iniciativa. Esse ímpeto e força de acção são uma característica da
manifestação do seu self com destaque na área de vida das suas raízes e
da Pátria. Uma luta ousada pelos seus valores, que encontra de seguida
a ponderação, cautela e diplomacia necessárias para a estabilização
dessas iniciativas.
Numa entrevista à RTP, António Guterres afirmou: “Eu gosto da acção, do
terreno, de coisas que me obriguem a intervir permanentemente.”
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“O “Guterrismo” sofria desgaste. Pelas críticas do
orçamento, pelo escândalo em 2000 da Fundação para
a Prevenção e Segurança (…) e sobretudo pela tragédia de
Entre-os-Rios e a queda da ponte (…) fatal para 59 pessoas,
em Março de 2001” (fonte: reportagem RTP 29.02.2016 de Ana
Sofia Rodrigues).

O seguinte excerto extraído de uma reportagem na revista
Visão, em 12.12.2016, evidencia os aspectos referidos:
“(…) Guterres, o especialista em História, (…) Guterres, o
melómano, que obrigava os motoristas a usar algodão
nos ouvidos para aguentarem viagens pelo País, ao som
de árias de ópera aos berros, …“; Um amigo recorda:
“Nas sessões de estudo, em casa dos pais, tínhamos o
giradiscos a tocar música clássica, e enquanto resolvíamos
problemas, o António girava a caneta, conduzindo a
orquestra. Não parava quieto”.
Caranguejo encontra-se na cúspide da casa VII, associada
a Balança, área de vida que representa a relação com o
outro, quer parceiros de negócios, quer de casamento,
inclui igualmente os inimigos declarados, acções judiciais
e contratos. É a casa da cooperação. Esta área de vida
irá manifestar-se na sua capacidade de se expressar de
forma segura e tranquila, criativamente, tendo permitido
em situações de conflito, agir com diplomacia e obter a
admiração e reconhecimento do outro. “Sem que a Cimeira
sofresse danos nos seus objectivos comerciais, o caso de
Timor passou a ser o tema dos media internacional. A
habilidade diplomática de Guterres iniciava a sua lenda.”
(fonte: revista Visão, edição 1226).
A Lua em quadratura a Saturno, na casa VIII, área de
vida já mencionada da morte e transformação, atribui a
António Guterres uma expressão emocional cautelosa
e um elevado sentido de responsabilidade nas relações
com a sociedade. Esta Lua também se liga por um
ângulo de 120º, trígono, a Júpiter em Aquário, na casa
I, manifestando no mapa de António Guterres uma
generosidade, integridade e solidariedade para com
todos além-fronteiras. Confere igualmente sensibilidade
por questões ideológicas e religiosas, e uma necessidade
de apoiar e defender interesses cívicos humanitários e de
responsabilidade social. Dado que se encontra conjunta
a Mercúrio neste trígono a Júpiter, há uma capacidade
de comunicação ponderada e instruída em posições de
destaque.
“Empenhou-se no CASU e promoveu várias acções de
alfabetização nos bairros de barracas de Lisboa. Uma
missão de serviço público a que se dedicou depois de sair
das aulas”. “Quando decidiu fazer política, fê-la suportado
pela fé e pela crença nos homens comuns” (fonte: Livro
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O Sol encontra-se a 18º20’ da Lua, tendo nascido numa
Lua Nova, conferindo-lhe: energia nas suas iniciativas e
acções, força de vontade e capacidade de concretização
dos seus objectivos, de forma ponderada e calma (Lua em
Touro).

5. A LUA
Onde está a Lua? Em que signo se encontra e em que
casa? Que ligação faz ao restante mapa?
A Lua representa a forma como vivenciamos as
nossas emoções, a nossa herança comportamental e
a inteligência intuitiva. Simboliza o nosso mundo mais
íntimo e pessoal, o nosso inconsciente, a memória
e popularidade, a nossa nutrição, tanto física como
psicológica. Personifica a mãe ou as mulheres em geral, a
esposa no mapa natal de um homem.
No mapa de António Guterres, a Lua encontra-se exaltada
em Touro, na casa V. Este posicionamento confere-lhe
uma expressão emocional serena, calma e ponderada,
existindo uma necessidade de segurança material
e emocional. Também poderá resultar em teimosia,
possessividade e inércia. A área de vida V, associada
ao signo de Leão e ao Sol, é a casa do lazer, dos filhos,
do palco, da criatividade, entre outros. É nestas áreas
que António Guterres busca o conforto e segurança
emocional, conferindo igualmente popularidade e a
capacidade de atrair a atenção do público, pela sua forma
agradável de se apresentar.
A Lua encontra-se em conjunção (em aspecto separativo)
com Mercúrio no signo de Touro, na casa V. Esta
combinação confere a António Guterres capacidade de
ligar a razão às emoções, com uma forma de expressão
clara e empática, mas também racional. Há facilidade de
memorizar e reter informações, assim como capacidade
de atrair a atenção do público. Há um interesse pela
História, troca de ideias, leitura e gosto pelo canto ou
boa voz, características evidentes na área de vida da
criatividade e lazer.

António Guterres, Os Segredos do Poder)

“Há, por um lado, a memória da injustiça que eu trazia
comigo na impressão marcante do mundo rural dos anos
50, onde me sentia um privilegiado. (….) Fez-me pensar que
ser investigador de Física, era capaz de ter uma utilidade
social pouco relevante.” (entrevista em anabelamotaribeiro.pt)
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Quantos caranguejos são
precisos para mudar uma
lâmpada?
Apenas um, mais vai demorar o
seu tempo… para desenroscar
cuidadosamente a lâmpada queimada,
recordar os melhores momentos vividos
sobre a sua luz, despedir-se e habituarse à ideia de uma nova lâmpada
desconhecida.

Como distinguir um leão numa
sala de cinema:
Não terá qualquer dúvida… Está a ver
aquela farta cabeleira que impede a
visibilidade para o ecrã? Ouve aquelas
gargalhadas sonoras durante todo o
filme? Aí está o exemplar leonino!

A Faces Isabel Guimarães, escola de astrologia certificada, viaja até ao
Algarve com a ISAR, na representação da sua diretora e de Aleksandar e
Lea Imsiragic com a 2ª edição de duas das três etapas para a obtenção da
certificação internacional como astrólogo profissional e ainda o CAP.
Em 3 dias as 2 etapas serão realizadas e as datas escolhidas
são: 28, 29 e 30 de junho 2019.
Saiba mais em: www.facesisabelguimaraes.com

Fonte da Foto: “Designed by Freepik”
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A ASTROLOGIA, PENTÁCULOS E
CONFIGURAÇÕES: UM MANUAL PARA
ALTERAÇÃO DAS REALIDADES

Igualmente, me incomodava particularmente quando via que
um período muito promissor que se avizinhava não atingia seu
pleno potencial na forma de realizações e felicidade. Em muitos
casos, mesmo com as modificações comportamentais, não se
chegava ao que eu achava ser possível em termos de alteração
das realidades vivenciadas para melhor. Fui, aos poucos, me
concentrando numa maneira mais astrológica, digamos, mais
metafísica e hermética, de abordar os mesmos problemas nos
históricos de clientes, alunos e no meu próprio mapa: passei
a agir com base nos 7 princípios herméticos e nas leis de
compensação do princípio do Ritmo e das Polaridades. Isso, aliás,
gerou, entre outros estudos, cursos e práticas, o livro “Astrologia
e as Polaridades – Os Seis Eixos do Zodíaco”, publicado tempos
depois, em 2016, tendo sucesso entre estudantes de Astrologia e
entre leigos também, já que sua linguagem era acessível mesmo
para quem não estuda nossa arte
Tanto o referido livro quanto as diferentes práticas e formas
de aconselhamento são uma forma de leitores e clientes de
diferentes níveis de contato com o simbolismo astrológico
utilizarem os dois princípios herméticos supracitados. Esse
recurso me auxiliou bastante e, como seria de se esperar, em
prática de consultório e laboratório, a utilização do mesmo
se estendeu bem além do zodíaco: ele passou a ser aplicado
também sobre configurações, sobretudo as críticas, com seus
aspectos tensos. Com isso, somei aos recursos psicológicos
de aconselhamento, com os quais iniciei minha trajetória
profissional, e algo do que vinha estudando há tempos: os
mesmos princípios que norteavam as próprias bases do
pensamento astrológico. Os 7 princípios herméticos estavam ali
todo o tempo e teriam uma parte das chaves que eu procurava,
assim como as abordagens antigas e medievais da Astrologia.

Eu me perguntava como os antigos, em seus próprios
contextos, tão diferentes dos nossos contemporâneos,
encontravam formas de resolver, de lidar com e de atenuar
suas dificuldades encontradas no mapa? Como eles
utilizavam seus conhecimentos para terem uma vida mais
plena e satisfatória, diante de tamanhas intempéries que
vivenciavam? Sem recursos tecnológicos avançados e com
uma medicina rudimentar, quais seriam seus meios para
afastar as mazelas ou ao menos tolerá-las? Um estudo
como esse levaria anos, como de fato vem levando, e, diante
dessas questões, resolvi aplicar primeiramente os sistemas
compensatórios dos princípios do Ritmo e da Polaridade,
conforme mencionei anteriormente. Assim, alguém que
viesse a passar por um ciclo preponderantemente saturnino
em seus trânsitos, por exemplo um Saturno em trânsito
em quadratura com o Sol natal, poderia viver uma fase de
obstáculos e baixa vitalidade, que teria seu “antídoto” ao
estimular algumas atividades e atitudes jupiterianas e solares
(dois de seus opostos complementares). Isso sem, contudo,
deixar de observar que seria preciso se manter saturnino, isto
é, cauteloso, concentrado, trabalhador, respeitar autoridade,
esforçar-se e evitar que o medo levasse à inflexibilidade
(entre outros fatores). Junto a isso, no entanto, cultivar a
generosidade, a ética, a força de vontade, o contato com
diferentes conhecimentos e culturas, a vivacidade, mesmo
diante da vicissitude (todas características Júpiter-Sol),
poderiam abreviar um eventual sofrimento e atenuar as
dificuldades de um período saturnino tenso numa técnica de
previsões.
Isso, contudo, ainda assim não foi o bastante para mim.
Procurei outras formas de lidar com os padrões repetitivos
danosos do mapa de nascimento e dos ciclos pessoais ao
longo da vida e encontrei terapias as mais variadas. Todas
contribuíram bem com o alívio dos processos e todas são
legítimas e eficazes em suas propostas. Mas ainda me
faltava algo: o recurso nitidamente astrológico que pudesse
dar conta desses mesmos traços difíceis tanto quanto o
conjunto de terapias e métodos encontrados pelo longo
caminho trilhado anteriormente.

Obviamente, num primeiro olhar, isso me pareceu bastante natural: tratava-se
de uma “época em que não havia alternativas, senão as crenças e superstições”
(assim pensara). Eu entraria num terreno brumoso, sem uma constatação anterior
realizada por alguém de olhar científico. Mas resolvi assim mesmo produzir
artefatos como talismãs e pentáculos astrologicamente orientados e bem
calculados para determinadas finalidades, seguindo os mesmos parâmetros que
astrólogos-magos como Cornelius Agrippa ou aqueles que desenvolveram os
textos do “Picatrix” (al-Majriti ou al-Jildaki ou anônimo) ou do “De Imaginibus”
(Thabit Ibn Qurra) seguiram.
O que eu teria a perder? Provavelmente não teriam qualquer efeito, mas pelo
menos eu saberia que aquilo não passava de “crença infundada” e poderia
afirmar isso com conhecimento de causa. Meu espanto, todavia, foi grande ao ver
que os resultados que eu gostaria de obter foram de fato obtidos, alguns mais
rápida e nitidamente, outros mais processuais e sutilmente. Eu não acreditava
que fossem possíveis! Entre as ferramentas astrológicas necessárias para tanto
estava algo aparentemente controverso, como as Horas Planetárias. Como esse
recurso, tão utilizadas por aqueles astrólogos, poderiam ter um efeito tão visível,
se partem de cálculos rudimentares que prescindem das posições planetárias de
fato? Coisas como facilitar contatos com pessoas importantes que antes eram
inacessíveis; obter justiça ao lidar com desigualdade de poderes e interesses;
agir de determinada forma com menor dificuldade para atingir uma dada meta,
passaram a fazer parte do calendário e das medidas dos mapas eletivos que
calculava para determinados fins, obtendo os materiais e sinais com suas devidas
correspondências planetárias. Um simples desenho! Mas não, não se tratava de
um simples desenho e sim uma materialização de um intento, de uma vontade,
uma projeção, na forma de sinais complexos numa folha de papel, pedaço de metal
ou pedra, de uma realidade projetada mentalmente e orientada astrologicamente,
com uma educação da mente para tanto. Tudo isso foi conseguido às custas de
muito estudo de um grande e intrincado simbolismo, sobretudo o kabbalístico, mas
também mitológico, alquímico e de técnicas de Magia (sim, com “M” maiúsculo).
Magia não das que estão nos livros infantis, me refiro à Magia propriamente
dita, a que promove alterações na consciência do praticante e, por conseguinte,
alterações em suas realidades, em seu campo de experiências, como no ato de
modificarmos os códigos de um software ou suas configurações para que ele
funcione de modo mais adequado às nossas necessidades.

Carlos Hollanda
Membro 105

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
SOLICITE O SEU JORNAL

Com esse instrumental obviamente não se elimina ao estilo Harry Potter uma
situação, problema ou tendência. Não estou falando de milagres, mas de processos
e interdependências, de treino, de educação e conhecimento adquirido com
esforço. De modo análogo, porém mais intenso e veloz que os treinos contínuos
das ferramentas comportamentais (elas não são descartadas, mas unidas a esse
método), uma situação danosa aos poucos desvanece ou se mantém sob controle,
sob direcionamento. Nada disso elimina, claro, um bom tratamento terapêutico
num psicanalista ou psicólogo, mas certamente pode ajudar e acelerar muitos
processos ali de modo realmente surpreendente, mas não pensemos que a coisa
se resume apenas ao trato psicológico (o que já é muita coisa): há uma alteração
sutil, porém clara, em nossos campos de experiências concretas, sociais e até na
saúde.

Astrólogo há 26 anos, autor de
“Progressão Lunar e Kabbalah”
(1999), atuante em congressos
internacionais de astrologia, entre
eles os promovidos no Brasil pelo
SINARJ (Sindicato dos Astrólogos
do Rio de Janeiro), CNA (Central
Nacional de Astrologia), UnB
(Universidade de Brasília),
UNIPAZ-Sul (Universidade da
Paz), GEA (Gente de Astrologia
– Buenos Aires), KIRON Centro Português de Astrologia
(atendendo e dando cursos
no Porto, Lisboa e em Braga).
Leciona cursos à distância desde
1999, pela Escola Astroletiva e
em 2014 via Skype em grupos
independentes.
www.projetoluminar.wordpress.com

VARIADOS

Desde que há mais de 30 anos decidi me dedicar à prática da
Astrologia, me perguntava de que forma poderia aumentar a
eficácia do trabalho, ao ultrapassar as descrições das tendências
e possibilidades. Por muito tempo achei insuficiente manter-me
somente nas leituras tradicionais, ao dizer, por exemplo, que
alguém com “Marte em quadratura com Saturno no mapa natal”
sofreria resistências grandes aos seus esforços individuais de
progresso. Encontrei nas ferramentas comportamentais, isto
é, nas mudanças de atitude e direcionamento consciente das
mesmas, com base psicológica, uma parcela das respostas que
eu procurava. Afinal, não me bastava saber que um aspecto a
ocorrer dentro de alguns meses me faria sofrer se não pudesse
fazer algo a respeito que modificasse ou ao menos atenuasse
a situação em potencial. Era preciso fazer alguma coisa para
modificar, nem que fosse pouco, mas modificar aquela realidade.

Aqueles recursos terapêuticos não eram astrológicos em sua maioria, muito
embora, a homeopatia e os florais pudessem ter correspondências claras com
aspectos e configurações do mapa natal ou de ciclos vividos. Foi então que
retornei aos estudos herméticos e ressuscitei meus antigos textos sobre magia
talismânica e pentáculos. A Astrologia em si própria já tinha várias respostas
há séculos – respostas estas materiais, por um lado, metafísicas por outro –
tudo num só método de montagem de artefatos, que se rastrearmos em todas
as suas minúcias talvez cheguemos até os primórdios do desenvolvimento da
escrita. Mas não precisaria ir tão longe: no século XVI, com os revivals herméticos,
neoplatônicos, neopitagóricos e alquímicos proporcionados pelas traduções
de Ficcino e da Escola de Florença, grande parte da Europa se viu retomando
conhecimentos arcaicos bastante utilizados em escolas filosóficas da Antiguidade
que se valiam de conhecimentos astrológicos para a montagem de seus recursos
para favorecer uma vida melhor.
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Imagine-se que alguém é muito tímido, mas precise muito
apresentar um trabalho em público. A simples formulação de
um “sigil” (selo) planetário do Sol (não apenas o símbolo do
círculo com o ponto no centro, mas outros de invocação de
potências solares, conforme indicado em Magia Planetária)
desenhado em horário e local compatível, pode produzir
uma alteração na atitude. Pouco importa se é em função de
um efeito placebo ou se é em função de algo que de fato se
instalou na consciência daquele que produziu o artefato, o
que importa é que o efeito em sua maioria é o de se expressar
melhor e cativar a audiência com carisma. Ou poderia ser
algo com Mercúrio, para reforçar os dotes de oratória e a
capacidade de argumentação. A mesma potência que se
invoca para fazer brotar essa capacidade de si mesmo, é a que
provoca, externamente, um olhar ligeiramente diferenciado
(o que já é suficiente) sobre o indivíduo por parte daqueles a
quem se quer tocar de algum modo. É como estabelecer um
novo e otimizado nível de comunicação com a realidade, um
diálogo mais claro, uma tradução melhor entre o ato e o viver.
Outro ponto que também passou a ajudar muito a contornar
problemas em potencial e a intensificar situações desejáveis
foi catalogar configurações planetárias por trânsitos e
progressões ou por retorno solar, as posições dos ciclos
sobre o mapa de nascimento, e antecipar as tendências ao
considerar “como e quando a situação X ou Y irá acontecer
comigo?”. Há padrões que embora possam ocorrer de
modos muito peculiares de pessoa para pessoa, têm suas
estruturas ocorrendo com todos nós sempre que uma dada
convergência de fatores se dá. Isso pode acontecer para cada
um numa diferente época da vida, mas é certo que iremos
experimentar algumas das situações relacionadas a cada
padrão numa recorrência estrutural (não idêntica – uma
estrutura aplicada a cada contexto) do mesmo.

Fonte da Foto: “Designed by Freepik”

Desse modo, se, por exemplo, Júpiter estiver passando
pela casa 7 do mapa de nascimento (sim, ele mesmo,
Júpiter!), pode-se esperar um período de intempéries nas
relações compromissadas que, se somadas a Saturno
em quadratura com Vênus, Lua progredida em oposição
com o regente da casa 7, entre outros aspectos, pode
literalmente significar a separação de um casal. É possível
recorrer às ferramentas comportamentais e aos princípios
herméticos para lidar melhor com essas combinações de
fatores, mas, antes, é preciso reconhecer quais são os
fatores que mais frequentemente se relacionam com as
situações a viver e em que época isso tende a despertar
um dado padrão em nosso mapa de nascimento. Como
disse, tais coisas ocorrerão para cada pessoa em épocas
diferentes, depende das posições peculiares de cada
mapa. Assim, sempre que o planeta regente de uma casa,
digamos, a casa 4, for atingido por um aspecto tenso
(quadratura, oposição) de Urano em trânsito, os assuntos
da casa 4 serão movidos de modo turbulento – talvez
coincidindo com uma mudança residencial, uma obra
em casa, um membro da família procurando outro lar e
outras modificações no campo referente à estabilidade
e segurança, dos imóveis e da intimidade. Esse planeta
regente para um pode ser Vênus, para outro pode ser
Mercúrio, Marte, Júpiter... qualquer um. A localização do
mesmo no mapa, suas condições por aspecto, dignidade
planetária e casa falarão muito sobre como essas
turbulências ocorrerão, quando e como. E, diante desses
dados tão importantes, diante da necessidade humana
de ultrapassar suas próprias resistências e limitações,
de encontrar significado na vida e tê-la mais plena é
que esses conjuntos de técnicas – ora de localização
de tendências no tempo, ora de manipulação do código
“matrix” da realidade – se fazem tão úteis e valiosos. Fica
aqui meu convite aos audazes para essa experiência.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
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46 • 4 estações • jornal astrológico

Júpiter, no signo que simboliza a busca de sentido, pode intensificar a procura e
divulgação didática de conhecimento; promover a compreensão e propagação de
princípios universais e ideais humanitários, bem como as atividades filantrópicas;
facilitar a assimilação da diversidade cultural e a confiança na perceção intuitiva.
Mas, sem a moderação e o pragmatismo de Saturno, podem ocorrer grandes
excessos, incluindo a difusão e adesão massiva a ideias dogmáticas; o destaque
de posturas arrogantes, moralistas e hipócritas, ou de otimismo excessivo
e indolência; a idealização de objetivos megalómanos que não chegam a
materializar-se.

PLANETAS SOCIAIS EM DOMICÍLIO:
OPORTUNIDADE DE REDEFINIÇÃO DOS
VALORES SOCIAIS

Desde novembro de 2018 e até ao início de dezembro de 2019,
Júpiter e Saturno encontram-se ambos domiciliados nos signos
que regem sozinhos – Sagitário e Capricórnio, respetivamente –
algo que ocorre aproximadamente a cada 59 anos, sendo seguido,
após cerca de 2 anos, por um período em que os planetas sociais
transitam simultaneamente nos signos cuja regência partilham
com planetas transpessoais – Peixes e Aquário (o que ocorrerá
em 2021/22).
Entre estes dois períodos de posicionamento simultâneo dos
planetas sociais nas respetivas regências tem lugar a conjunção
de Júpiter-Saturno, em dezembro de 2020 (cujo aspeto exato
ocorre no primeiro grau de Aquário), dando início a um novo ciclo
de desenvolvimento das estruturas sociais. Assim, os valores e a
visão social predominantes em 2019 preparam, em grande parte,
o cenário em que ocorrerá a conjunção de 2020 e a Grande
Mutação para o elemento Ar.
Júpiter e Saturno são usualmente vistos como opostos, desde as
antigas designações de “grande benéfico” e “grande maléfico”
até ao simbolismo moderno de princípio de expansão e princípio
de contração. Efetivamente, Júpiter associa-se à projeção no
futuro, Saturno à conservação das estruturas do passado;
Júpiter às ideias abstratas, Saturno à experiência empírica;
Júpiter à inspiração e visão, Saturno à análise racional; Júpiter ao
crescimento e prosperidade, Saturno às restrições e privações;
Júpiter ao otimismo e fé, Saturno ao ceticismo e pragmatismo;
Júpiter à proteção e sorte, Saturno a bloqueios e dificuldades;
Júpiter ao impulso para explorar o mundo, Saturno à necessidade
de segurança dentro dos limites do conhecido; Júpiter à confiança
que permite arriscar e evoluir, Saturno à responsabilidade de
construir uma estrutura estável.

Na anterior conjugação de Júpiter em Sagitário com Saturno em Capricórnio, em
1959/60, tiverem lugar expressões de elevação da consciência e do padrão de
valores; e simultaneamente foram extremadas posições divergentes.
Este foi um período em que as preocupações sociais assumiram maior relevância
na política de vários países do ocidente, a descolonização do continente africano
progrediu grandemente e se verificou o eclodir do movimento de contracultura que
marcou a década de 60, no qual se insere a contestação do poder estabelecido, a luta
pela igualdade de direitos e liberdade de expressão, a difusão de ideais pacifistas
e a adoção de estilos de vida alternativos (anti-consumismo, de redescoberta
da espiritualidade, com preocupações ambientais e valores comunitários). Por
outro lado, em pleno clima de Guerra Fria, cresceu o confronto ideológico entre
os regimes comunistas e capitalistas, manifesto na intensificação da Guerra do
Vietname, bem como o confronto tecnológico, expresso na aceleração da corrida
espacial.

Todas estas correlações evidenciam que a influência dos
planetas sociais é essencialmente complementar. Júpiter
impele a diversificar as experiências e conhecimentos para
ampliar a perspetiva, o que acarreta o risco de inconstância.
Saturno exige consolidação de ideias e atitudes para a
assunção de uma função social, o que tem como risco a rigidez
e a estagnação. Movimento e estabilização complementamse e equilibram-se.
Entre o mais imponente planeta do sistema solar e o planeta
com o mais admirável sistema de anéis existem também pontos
de intersecção. Ambos os planetas sociais proporcionam
desenvolvimento (no sentido jupiteriano de expansão e
entendimento, ou no sentido saturnino de amadurecimento
e aperfeiçoamento) e aumento de consciência (através da
compreensão das questões que Júpiter amplia, ou por meio
dos testes e limitações que Saturno coloca); bem como
representam sabedoria (Júpiter pela compreensão resultante
dos conhecimentos e vivências assimilados, Saturno pela
mestria alcançada com a experiência e o tempo) e encontro
de significado (Júpiter através da verdade obtida pela intuição
ou pelo estudo filosófico e metafísico, Saturno através do
esforço e da introspeção sobre a experiência terrena). Juntos
representam a ordem, a justiça, o poder social e, sobretudo,
os valores sociais – e.g. verdade, ética, liberdade, fraternidade
e generosidade (associados a Júpiter), responsabilidade,
organização, retidão, sobriedade e fidelidade (relacionados
com Saturno).
Com Júpiter e Saturno a transitarem os signos que regem e,
por tal, mais consonantes com a sua natureza, as energias
por eles simbolizadas expressam-se de forma mais genuína,
pelo que, a complementaridade e o equilíbrio das suas
influências tornam-se ainda mais essenciais.

Cláudia Matias
Membro 156

Nasceu em Lisboa, em 1975, com
Sol em Gémeos, Ascendente em
Aquário e Lua em Capricórnio.
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Atualmente vivem-se ainda as repercussões da crise financeira que atingiu
a economia mundial há cerca de uma década, com fortes impactos sociais e
políticos, e em cuja origem se encontra uma crise de valores coletivos, dominados
por uma visão materialista de busca insaciável de lucro, a alimentar um apetite
consumista acima das reais possibilidades.
Os cenários que apontam para uma possível réplica da crise nos próximos anos
revelam que, apesar das medidas no campo económico-financeiro, os valores da
sociedade não mudaram significativamente. Com Júpiter e Saturno domiciliados,
este é um momento privilegiado para ativar essa mudança, no sentido de
desenvolver valores sociais mais humanitários e menos materialistas (ao mesmo
tempo que Plutão em Capricórnio requer a regeneração das estruturas de poder e
Úrano em Touro promove a transformação de valores na relação com a matéria).
Mas, se não houver uma maior consciencialização e alteração no foco de
abordagem, os planetas sociais podem conjugar-se para sustentar a perceção
atual, pois, Saturno em Capricórnio cria uma noção de segurança assente no
aumento da regulação e supervisão (a começar pelos mercados financeiros),
enquanto Júpiter em Sagitário proporciona uma visão otimista de crescimento
e prosperidade futuros (atualmente focada na perspetiva económica). E, perante
novos desafios, as respostas tendem a surgir sob a forma de dogmatismo,
proselitismo, demagogia e populismo.
Numa expressão mais elevada, Saturno em Capricórnio permite encarar as
situações com realismo, promover a eficiência dos recursos e a contenção do
consumo. E Júpiter em Sagitário proporciona uma perspetiva mais ampla e
esclarecida das questões, para que se tomem decisões livres e conscientes,
onde os direitos sociais e o bem-comum assumam maior importância do que o
crescimento económico. Equilibradamente conjugados, os princípios de Júpiter
e Saturno (potenciados nos seus domicílios) permitem trilhar o caminho da
liberdade responsável e do crescimento sustentável.
Só olhando realisticamente para o futuro que é construído hoje, acreditando na
potencialidade de fazer melhor amanhã e atuando com perseverança e bom senso
para concretizar essa melhoria, se pode tirar o máximo proveito deste período de
domiciliação conjunta dos planetas sociais.

Licenciou-se em Sociologia do
Trabalho e fez carreira na área de
Gestão de Recursos Humanos.
Começou a interessar-se pelo
transpessoal e pelas terapias
holísticas em 2000, tendo, nos
anos seguintes, os primeiros
contactos com a Astrologia e o
Reiki. Em 2011, iniciou o estudo
de Astrologia com Luís Resina
(Espaço Salitre), com quem fez
a formação de base, que tem
complementado com vários
cursos e workshops com diversos
astrólogos. Paralelamente,
frequentou cursos de Reiki, Tarot,
Numerologia e Desenvolvimento
Transpessoal. Dedica-se à
consultoria e pesquisa astrológica,
desde 2015.
www.aquarionohorizonte.
wordpress.com

VARIADOS

Júpiter e Saturno são designados por planetas sociais, pois é,
sobretudo, através da combinação das energias representadas
por estes planetas que se estabelecem a visão da vida, a
estrutura ética e as formas de atuação social, as quais definem
grandemente o ambiente coletivo em cada momento.

Saturno, no signo que representa a realização em sociedade, reforça o apelo de
responsabilidade social, nomeadamente, através da análise e reestruturação das
estruturas de poder (sociais, políticas, financeiras, etc.) e da concretização prática
dos valores e ideais sociais. Mas os aspetos de julgamento social e controlo
também tendem a ser acentuados em Capricórnio, pelo que, sem a amplitude
de visão de Júpiter, pode verificar-se o enraizamento de atitudes de rigidez e
sectarismo; o seguimento de figuras ultraconservadoras e autoritárias; a criação
de políticas protecionistas e repressoras, que erguem muros e geram medo e
divisão.

48 • 4 estações • jornal astrológico

palavras cruzadas

HORIZONTAL
3. Qualidade comum aos signos de gêmeos, virgem,
sagitário e peixes.
5. Agrupamento de estrelas convencionalmente
unidas por linhas imaginárias.
8. Campo de experiência representado na casa 3.
12. Casa astrológica associada à solidão,
espiritualidade e vícios.
14. O menor planeta do sistema solar.
15. Astrólogo nascido em 1602 autor da Obra
“Christian Astrology”.
16. Grau zero de Carneiro.
19. Aspeto astrológico de 150 graus.
21. Famosa obra astrológica escrita no século 2 A.D.
composta por 4 livros.
24. Casa astrológica associada aos investimentos
financeiros e à regeneração.
25. Corpo celeste.
27. Quarto signo do zodíaco regido pela lua.
29. Planeta que representa os impulsos de expansão.
31. Debilidade essencial evidenciada quando Marte
se encontra posicionado em balança.
32. Sistema de casas desenvolvido no séc. XIII pelo
monge Giovanni de Campani.
33. Planeta regente do oitavo signo do zodíaco.
38. Signo fixo do elemento terra.
39. Uma das dignidades planetárias.
40. Signo associado aos rins, pele e região lombar.
41. Signo oposto a aquário.
42. Dia da semana regido pelo Sol.
43. Planeta regente de touro e balança.
44. Asteroide que órbita entre Marte e Júpiter.
45. Cientista que viveu na Alexandria cuja obra mais
conhecida é o Almagesto.

VERTICAL
1. Configuração astrológica também chamada de
“dedo de Deus”.
2. Alteração aparente do movimento de um planeta.
4. Signo associado aos genitais, sistema excretor e
reprodutor.
6. Corpo celeste fixo que tem luz própria.
7. Início de uma casa astrológica.
9. Luminar associado à paternidade.
10. Cada uma das 3 partes da divisão dos 30 graus
de um signo.
11. Acontecimento astronómico que marca o início do
verão e do inverno.
13. Desaparecimento temporário de um astro.
17. Ângulos que dividem o mapa astrológico em AC,
DC, MC e IC.
18. Projeção do caminho aparente do Sol na esfera
celeste.
20. Ramo da astrologia que responde a perguntas
específicas.
22. Signo que se eleva no horizonte no momento do
nascimento.
23. Ângulo de 90 graus formado por dois planetas.
26. Sinónimo de Lua Negra.
28. Um dos modelos planetários de Marc Edmund
Jones.
30. Casa angular do elemento ar.
34. Elemento associado ao signo capricórnio.
35. Parte do corpo associada a capricórnio.
36. Qualidade atribuída aos signos que iniciam as
estações do ano.
37. Ponto oposto ao zenite.
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Participação especial dos Astrólogos:
Cláudia Augusto • Carlos Hollanda • Isabel Guimarães
SÁBADO, 8 JUNHO:
• Saída prevista às 8:30h Vila Nova de Gaia (local a definir)
• Viagem a Castelo Branco, com paragem a meio da viagem, para pausa “café”
• Almoço em área de serviço a caminho de Castelo Branco, com almoço livre (quem quiser pode
levar de casa)
• Seguimos viagem em direção a Castelo Branco com hora prevista de chegada às 15:00h
CHECK IN NO HOTEL TRYP COLINA, 4* (alojamento em quarto duplo):
• Saída do Hotel às 15:30h e deslocação a pé para o Jardim do Paço Episcopal, para visita e
palestra Astrológica (incluído no preço da viagem)
Palestras no local:
Carlos Hollanda • “Os Signos seus Mitos e Alquimia”
Cláudia Augusto • “Astrologia aplicada à Medicina Chinesa”
Isabel Guimarães • “Astrologia Infantil e o circulo da vida”
• Após a visita regresso a pé ao Hotel
• Jantar ao estilo “piquenique” em local a definir, para uma “Tertúlia Astrológica em companhia
das Estrelas!” (cada pessoa será responsável pela sua comida no piquenique)
DOMINGO, 9 JUNHO:
• Pequeno-almoço no Hotel Tryp Colina, 4*
• Saída às 10:30h para a visita a pé a Castelo Branco, com conversa astrológica e visita a pontos
de interesse da cidade
• Almoço às 12:30h no Restaurante “Churrasqueira da Quinta”
• Após almoço, às 14:30h, seguimos viagem com destino ao Porto, com chegada prevista às
19:00h
Saiba mais em www.facesisabelguimaraes.com
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04
ARTIGOS DE
PESQUISA
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2. Porque utilizar e como utilizar os asteróides
Fazemos parte de cada asteróide tal como o astróide faz parte de nós. A
complexidade do ser humano é a complexidade do todo, e para além disso,
todas elas estão em nós quer as reconheçamos ou não.

ARQUÉTIPOS ASTROLÓGICOS EM
RELACIONAMENTOS - 1ª PARTE

Os asteróides estão concentrados numa órbita cuja distância média do Sol é
de cerca de 2,1 a 3,2 unidades astronómicas, entre as órbitas de Marte e Júpiter.
Esta região é conhecida como o Cinturão de Asteróides, que é uma fonte de
pequenos corpos. No entanto, dentro deste cinturão há diversas faixas que
estão praticamente vazias (são as chamadas Lacunas de Kirkwood), que
correspondem a zonas de ressonância onde a atracção gravitacional de
Júpiter impede a permanência de qualquer corpo celeste.
Conhecer-se a si mesmo, é conhecer a natureza do Universo e de Deus, do
Criador. Assim, porque não adicionar mais cor e textura ao nosso entendimento
de quem somos, utilizando alguns asteróides que já conhecemos?

Marte, Vénus, Vesta e Juno, e a sua importância nos relacionamentos
Ver a energia em que vibram, de que forma e em que área é que nos trazem
novidades!

“

Adicionar asteróides à carta, é trazer nova informação. Podemos verificar se
entram em stelliums, ou não; em que casa se encontram; em que signo; se
estão sozinhos ou em aspecto apertado com os nossos luminares, planetas
interiores, exteriores ou ângulos, utilizando uma orbe de 3 graus para aspectos
maiores, e uma orbe de 1 grau, para aspectos menores.

Temos de fechar os olhos e invocar
uma nova maneira de ver...
O nível de consciência do indivíduo também é importante.

Plotino

“Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula.
Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar, nem
encher. Ele existe em si apenas potencialmente e quando toma
forma em alguma matéria, já não é mais o que era antes. Persiste
através dos milénios e sempre exige novas interpretações. Os
arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas
mudam constantemente de forma.” – Jung
Não somos apenas pessoas, com corpo, carne, ego, mente,
emoções, mas também somos espírito. Partes conscientes e
inconscientes navegam em nós, numa amálgama, com vários
corpos energéticos, astrais, várias identidades, e, no entanto,
somos tudo isto e nada… Temos necessidades, e numa
perspectiva astrológica, os asteróides ajudam a compreender
outras partes, nem sempre visíveis, inconscientes, nas várias
facetas, nas várias nuances que estão em nós. Vão e vêm… No
sistema solar temos o Sol no centro, o foco principal, que de uma
forma simplista seria “quem somos”, a nossa identidade. As
perguntas que nos fazemos, normalmente tendem a resumir-se a
tentar compreender o porquê de como nós/alguém se comporta
como comporta, ou porque fazemos o que fazemos. E cada
vez que um asteróide é descoberto existe um maior potencial
de descoberta da profundeza da nossa totalidade. Alguns são
bastante complexos, trazendo-nos alguns insights… embora
exista o perigo de querermos que algo externo nos confirme o
que desejamos, ou ilumine os nossos desejos mais profundos.

- No segundo estado, o indivíduo está no nível de
individualização, e o livre arbítrio já está mais presente,
não muito além do anterior, ele existe, mas a percepção do
seu livre arbítrio não é exactamente forte, pois no geral, o
indivíduo continua bastante preso às convenções sociais,
regido por Úrano.
- E finalmente no terceiro estado, o estado mais espiritual,
em que já existe algo novo, criado por si, para além do que
é socialmente, pois para além do livre arbítrio, o nível de
consciência é muito maior, continuamente em expansão,
onde a causa – reacção se manifesta através de mais
consciência avatárica, e logo com maior responsabilidade, de
onde se vê o todo como plano geral, regido por Neptuno.
A partir da lei da correspondência, podemos compreender
quem somos. “O que está em cima é como o que está em
baixo. O que está dentro é como o que está fora.”.
Significa que o que está em cima (o consciente) é como o
que está em baixo (o subconsciente) e o que está dentro
(as emoções geradas pela ideia posta no subconsciente) é
como o que está fora (resultado no mundo físico gerado pelo
universo com base nas emoções e vibrações geradas pelo
corpo, seguindo o subconsciente). A perspectiva muda de
acordo com o referencial. A perspectiva da Terra normalmente
impede-nos de ver outros domínios acima e abaixo de nós.
A nossa atenção está tão concentrada no microcosmo que
não percebemos o imenso macrocosmo à nossa volta. O
princípio de correspondência diz-nos que o que é verdadeiro
no macrocosmo é também verdadeiro no microcosmo e
vice-versa! Nos relacionamentos, estar bem resolvido, é um
reflexo do contexto do relacionamento homem/mulher (ou
outras orientações).

Carla Melfe
Membro 244
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3. Os 4 arquétipos: três femininos, um masculino
Escolhi estes 4 astros como arquétipos por ensaiar em várias cartas que
são os mais presentes, pelas suas subtis diferenças e por serem bastante
aplicados no relacionamento amoroso entre homens e mulheres, e, como um
relacionamento pode implicar compromisso, também são os mais associados
à ligação entre dois seres.
Arquétipo (do grego ἀρχή - arché: “ponta”, “posição superior”, “princípio”, e
τύπος - tipós: “impressão”, “marca”, “tipo”) é o primeiro modelo ou imagem
de alguma coisa, antigas impressões sobre algo. É um conceito explorado em
diversos campos de estudo, como a Filosofia, Psicologia.
A entrada nos arquétipos psicológicos é uma ferramenta que funciona como
metáfora nas nossas histórias. Poderia ter escolhido outros, afinal há tantos:
Posídeon, Hermes, Apolo, Hefesto, Hera, Diana, Hades... no entanto considerei
Juno, Vesta e Vénus como os arquétipos femininos (ying) mais relacionados
com o relacionamento com o outro em parceria, e Marte como arquétipo
masculino, do desejo, a virilidade, em representação do masculino (yang).
De acordo com o suíço Carl Gustav Jung, criador do termo, “arquétipos” são
conjuntos de imagens primordiais no nosso imaginário, que dão sentido
às histórias passadas durante as gerações, servindo para representar o
conhecimento no inconsciente.

Um planeta masculino, exterior, Marte, regente de Carneiro e Escorpião; um
planeta feminino, interior, Vénus, regente de Touro e Balança; e dois asteróides
como complemento, Vesta e Juno.
O que acontece quando o feminino está satisfeito e nutrido, e quando o
feminino está em guerra, ou ferido com o masculino?

Nasceu em 1974, com Sol em
Caranguejo e ascendente
Escorpião.
Tem formação em Engenharia
Mecânica (IST), Gestão de
Empresas (INDEG), História
da Arte (SNBA), e é Master em
Programação Neurolinguística
(PNL - Portugal).
Estuda Astrologia com Carlos
Hollanda e Marcia Mattos.
Com Lua em Aquário, o
conhecimento é a sua maior
paixão.
Escreve sobre Astrologia
Evolutiva.

VARIADOS

1. Porque considerar os planetas Vénus/Marte e os asteróides
Vesta/Juno tão especiais na astrologia dos relacionamentos
São os detalhes que fazem diferença. A perspectiva que
apresento tem como base conhecimentos adquiridos nos meus
estudos em Astrologia Evolutiva, apesar de a minha base de
interpretação ser a Astrologia Moderna. Os relacionamentos são
sem dúvida algo importante para a nossa felicidade, começando
com o relacionamento base: connosco próprios.

- No primeiro estado, o consensual, há pouca autonomia, o
indivíduo é regido de acordo pela mente colectiva, regido por
Saturno.

“Os asteróides agem como um agente mais pessoal dos processos de mudança
que são iniciados conscientemente e vivenciados internamente.”.
Goddess Astrology Re-visioned, Gary P. Caton
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3.1. VESTA (a sacerdotisa)
Vesta representa a questão do entendimento.
Isso inclui compromisso com o trabalho e com os
relacionamentos. Onde está o compromisso? Onde
foca as suas energias? Este asteróide, Vesta, foi
descoberto pelo astrónomo alemão Heinrich Wilhelm
Olbers, em 29 de Março de 1807. Na principal cintura
de asteróides, tem um diâmetro de 503 quilómetros,
e um período orbital em torno do sol de 3,63 anos.
Constituído em basalto, na superfície possui
reflectividade, e uma curva espectral que é só o mais
brilhante da cintura de asteróides, visível a nu olho no
escuro dos céus.
Do ponto de vista mitológico Vesta, ou Héstia para
os antigos gregos, é mais conhecida como a “deusa
da lareira” e a guardadora da chama sagrada. Vesta
escolheu permanecer virgem, recusando casar com
Apolo e Posídeon.

Em retorno aos seus justos serviços, foi-lhe dada
grande reverência, respeito e honra. Além do rigoroso
voto de castidade, nos Romanos, Vesta já vem de
origem pré-helénica, e na Grécia as funções eram
de uma natureza diferente. As divindades primárias
assentavam na grande mãe-deusa, personificada pela
Lua e representada pela chama sagrada, simbolizando
a kundaliní, o fogo sagrado, e conhecimento de
segredos de poderes de transmutação sexual. As
mulheres aqui nesta função eram conhecidas como
“virgens”, mas participavam em vários ritos de
natureza sexual, como um acto de serviço divino.

Astrologicamente, Vesta contém elementos de ambos os signos:
Virgem e Escorpião. Vesta no signo Virgem é representada pela
virgem pura, dedicada, e em Escorpião está associado com sexo
e paixão. Nas antigas culturas assírias e babilónicas, estas duas
constelações do zodíaco estavam ligadas, sendo representado
por uma serpente. Como culturalmente nos tornamos patriarcais,
o signo Balança estava colocado entre eles, representando não
surpreendentemente, relações e casamento. Na combinação de
Virgem e Escorpião, Vesta está ligada à devoção de uma forma,
e ao fanatismo por outra. Também representa um indicador
de atitudes associado com o sexo, particularmente a um nível
visceral e nível subconsciente, que não estão confinadas dentro
dos limites de um relacionamento tradicional ou monogâmico.
Este é o reino de fantasias sexuais e desejos que estão longe e fora
dos limites admitidos pela sociedade, tal como a conhecemos.
Subconscientemente, estes desejos são não só vistos como
promíscuos, mas também a sua expressão ritualística como
serviço. As normas sociais, contudo, podem instigar um forte
sentimento de culpa num indivíduo do tipo Vesta, que possui
empenho em explorar o imenso universo sexual.
No seu aspecto negativo, Vesta pode influenciar o
comportamento oposto, como repressão sexual, medos, ou a
incapacidade para partilhar-se com outros ou manter-se fechada
a relações. Semelhantes desafios em expressar estas energias
poderiam ser resultado se ela estiver retrógrada. A capacidade
para se concentrar numa tarefa específica está também
influenciada pela colocação de Vesta na casa astrológica. Está
ligado estreitamente a Virgem, ao trabalho, à ética e é meticulosa
ao aproximar-se a problemas de qualquer tipo, com estratégia,
automatizando diariamente um trabalho simples.

Em sinastria, ou na análise de compatibilidade astrológica, os
aspectos entre Vesta nas cartas dos indivíduos envolvidos e os
outros planetas, indicam a natureza dos seus relacionamentos
sexuais, atracção, as suas expectativas ou os mais profundos
desejos quanto a um íntimo relacionamento implicar. Por
exemplo, o contacto com planetas como Vénus ou Marte irá
intensificar a atracção sexual, enquanto que, se contactar com
planetas como Saturno pode causar excessiva reserva ou
mesmo esfriar a ligação. Por outras palavras, o significado de
Vesta em astrologia é alocado à complexidade em como foram
os seus papéis em diferentes culturas, que reflectem o poder
de transmutação sexual dentro da nossa Vida!

De forma menos dramática, Vesta também influencia o caminho
que cada um de nós toma para cumprir o dharma, ou missão de
vida.
“Depois de despertar para a jornada, o místico deve focalizar
sua chama espiritual recém-inflamada para dentro, longe das
distracções do mundo exterior, para que a vida divina possa
nascer. Este é um processo de auto simplificação. É realizado
por uma limpeza dos sentidos seguida por uma purificação
da vontade e emoções. Com a clareza resultante, o místico
pode “ver”, não adulterado por pensamentos e sentimentos
perturbadores, a pura essência do Divino.”. in Astrodienst
Vesta, como a deusa da chama sagrada, representa o desejo
ardente do espírito de olhar para dentro e focalizar essa
chama na transformação. Demetra George aponta “Como
princípio de foco, Vesta reúne energia e traz a um único ponto,
trazendo clareza e iluminação”. É através da clareza e foco de
atenção que esta deusa virgem protege a chama interior da
espiritualidade, permitindo que o trabalho de purgação limpe a
alma em preparação para a próxima etapa. Vesta, no horóscopo,
elucida onde e como focalizar a nossa chama interna de autotranscendência.

Dependendo da localização (casa astrológica) e signo:
- Para um Homem, representa a mulher com a qual
pretende se comprometer.
- Para uma Mulher, representa o tipo de mulher que
somos no “teatro” da nossa sociedade.

PALAVRAS-CHAVE:
Vesta; Deusa da Chama Sagrada; simboliza o fogo interior que
purifica; protege e alimenta a chama interior da espiritualidade;
solitária; guardiã do espaço sagrado; a beleza que gera beleza,
a luz eterna; o princípio cósmico que une famílias; fundação;
virgem solteira; o círculo; essência de Si; a que sabe do que
gosta; meditação.

Alguns aspectos a ter em consideração:
Juno/Marte: necessidade de liberdade
Juno/Saturno: seriedade
Juno/Vénus: beleza, refinamento

3.2 JUNO (a esposa/a rainha)
Juno (Hera), mulher de Zeus, é o asteróide das relações
convencionais, tal como o casamento. Esta deusa revela
quaisquer questões de justiça e injustiça dentro da parceria
matrimonial.

Em sinastria, as boas parcerias apresentam-se em
aspectos: Juno/ Sol/ Vénus / Vesta.

“Um dos retratos míticos mais famosos da infidelidade é o
casamento de Zeus e Hera, rei e rainha dos deuses clássicos.
Aí encontramos não apenas um triângulo, mas uma sucessão
deles, pois Zeus é o arquétipo do marido traidor, e Hera o
da esposa ciumenta. A sua vida conjugal é um catálogo de
casos, temperados com ciúme, vingança e filhos ilegítimos;
no entanto, de algum modo, o seu casamento sobrevive.” Liz
Greene

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
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Vesta pode converter a energia sexual num compromisso sólido,
na dedicação a um trabalho e muitas vezes opera deste modo
naqueles dedicados à evolução espiritual ou orientados para
o serviço, missões, como certas ordens religiosas. Semelhante
energia é também sentida na busca de iluminação.

Exemplo de uma mulher com forte Juno: Angelina Jolie

Ela também descreve a verdadeira capacidade de
relacionamentos comprometidos e assumidos. É uma
pessoa que anseia por uma união conjugal ou prefere ser
livre e extravagante? Se Juno é proeminente no mapa natal, a
felicidade conjugal e doméstica provavelmente será importante
na sua vida. A sua sombra é o medo de abandono, de ficar
sozinha. O sentido da realização da vida é visto fortemente
pela formação de uma família.
Tradicionalmente, o estágio final da jornada mística é
precedido por uma fase desafiadora descrita como “A Noite
Negra da Alma”. Uma vez que o Divino foi experimentado na
iluminação, muitas vezes há um período em que esta presença
espiritual se desvanece. A depressão do abandono segue-se.
Com devoção e foco contínuo, o místico pode superar esse
obstáculo espiritual e progredir ao longo do caminho. Na
união com o absoluto culmina a jornada psico-espiritual. Isso
é descrito como o casamento espiritual pelo qual a mística
transcende o seu ego pessoal criando harmonia e equilíbrio
em sua alma. Como resultado, ela torna-se una, psicológica e
espiritualmente, com o Divino. O místico “morreu” para o seu
“eu inferior” e vive através do Divino.
Juno, enquanto deusa da união e do casamento, pode
facilmente ser vista como correspondendo a esse estágio
final. O seu arquétipo transcende o ego pessoal e alcança a
união com o outro. Nesse aspecto, ela representa o casamento
místico. Ela simboliza o anseio por uma união mística completa
que seja emocional e psicologicamente satisfatória”.
Juno no horóscopo aponta para onde e como se pode
transcender o ego pessoal e alcançar a união.” in Astrodienst

O amor duradouro brota da eterna impossibilidade de
se possuir o outro por completo.

Quanto mais entendermos a luta entre o compromisso
e a liberdade, mais capazes seremos de lidar com essa
tensão dentro de nós. Nesse caso, será menos provável
chegarmos aos extremos de um Zeus desenfreado ou
de uma Hera “choramingona”.
PALAVRAS-CHAVE:
Deusa do casamento; simboliza o princípio de
transcender a si mesmo para alcançar a união mística
tornando-se um com o absoluto; superar a separação
através da união; igualdade; dependência; medo de
abandono;entrega de poder; manipulação subtil;
a rainha; poder pessoal; agressividade passiva;
compromisso.

VARIADOS

Cada casa, como bem, como os locais públicos com
forno em cada cidade, possuía um santuário para
este Deusa, protectora da família. Para os romanos,
as sacerdotisas dos templos guardavam o fogo, não
apenas como elemento, mas como algo sagrado para
os antigos. Sempre que os gregos emigravam para
terras estrangeiras, levavam uma porção do fogo da
sua casa com eles, como uma ligação à sua pátria.
Similarmente, as mulheres que deixavam a sua família
para seguir uma nova através dos seus casamentos
traziam parte do fogo da casa das suas mães, para
a sua nova casa. A chama acesa no santuário para
Vesta fazia parte da casa de um feliz casal casado.
Os romanos construíram templos dedicados que
continham o “fogo eterno” no seu centro, acreditando
que ajudavam a assegurar a segurança do império.
As mais belas e nobres donzelas eram escolhidas
como agentes divinos (virgens vestais) para manter
a chama sagrada. Este serviço começava aos seis
anos. Depois faziam votos de castidade e celibato que
eram vigentes para a duração do seu serviço por 30
anos. Só depois se poderia permitir partir para casar,
embora aparentemente poucas o fizessem. Se uma
sacerdotisa abandonasse o fogo para sair, ela poderia
ser severamente açoitada. Se quebrasse o voto
primário de castidade seria não apenas açoitada, mas
sepultada viva numa cripta subterrânea. Devido ao
rigor de seus votos e estilo de vida limitado, ganharam
tremendo respeito, desfrutado de muitos privilégios
em Roma. Ao contrário das outras mulheres, saíram
do controle paterno e poderiam possuir as suas
próprias propriedades.

Por outras palavras, a sua existência era não apenas para
manter o fogo sagrado em casa, mas largamente associado
com a ritualística sexual. Naturalmente o simbolismo entre fogo
e paixão está longe de ser subtil. Mas hoje, neste tempo, estas
mulheres não seriam associadas com virgens.
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O PORTUGAL ASTROLÓGICO
- PARTE II

Luís Resina
Membro 22

Astrólogo, conferencista,
conselheiro e investigador nas
áreas esotéricas desde 1975.
– Cofundador do Quíron – Centro
Português de Astrologia em 1987.
– Cofundador, em 2005, do Centro
Holístico na Quinta dos Lobos em
Sintra.
– Fundador, em 2009, do Espaço
Salitre Centro Holístico dedicado
aos Saberes Tradicionais:

A Batalha de São Mamede 1128

FUNDAÇÃO E TEMPLARISMO
I PORTUGAL - O MITO, TERRA DE HERÓIS (TEMPLÁRIOS)
No ano de 1128 deu-se a Batalha de São Mamede onde se
afirmou a supremacia de Afonso Henriques e dos barões do
Douro que conseguiram gorar as pretensões de aliança entre o
conde galego Fernando Peres de Trava e Dona Teresa.

Aspectos mais relevantes: Sol a 8º de Caranguejo em
conjunção com Mercúrio, Saturno Neptuno e Júpiter em
Balança.

Batalha de Ourique – 25 de Julho 1139

– Desde o verão de 2015 que
orienta, conjuntamente com
Miguel Reis, passeios temáticos
a Sintra, nomeadamente: Quinta
da Regaleira, Jardins do Palácio
da Pena, Palácio de Monserrate,
Convento dos Capuchos e
Peninha. Fora do perímetro de
Lisboa promovemos também
visitas guiadas ao Convento da
Arrábida e Convento de Cristo em
Tomar.
Obras publicadas:
– “Guia de Interpretação
Astrológico, Editora Pergaminho e
Editora Espiral”;

Ainda neste mesmo ano de 1128, o Papa reconhece
oficialmente a Ordem do Templo e Dona Teresa doa a
povoação de Soure aos Templários, que mais tarde será
oferecida a Gualdino Pais (4.º Grão-Mestre da Ordem do
Templo) por Afonso Henriques.

– “Tarot e Numerologia, o
Caminho dos 22 Arcanos Maiores,
Editora Pergaminho e Editora
Espiral”;

1131 – Construção do Mosteiro de Santa Cruz (Ordem dos
Cónegos Regrantes de Santo Agostinho) em Coimbra

– “Astro Biografia de Fernando
Pessoa, seguido de Portugal –
A Mensagem da Mensagem”,
Edições Mahatma Março 2012.

A partir de 1131/32, a capital do Condado/Reino desloca-se
de Guimarães para Coimbra
17 Outubro 1136 – Conjunção de Úrano/Neptuno a 27º de
Balança

– Organizador do Colóquio a
Missão de Portugal no Mundo,
Lisboa, Junho de 2010.
– Fundador do Espaço EspiralSalitre, em Fevereiro de 2011.

Ainda voltando a São Mamede, o desfecho da batalha
foi decisivo para se implantar um estado de espírito num
grupo que aspirava passar de um Condado a Reino. A partir
de então, iria dar-se a fusão das terras da Galécia com
outra parte da Lusitânia sob o nome de Portugal, este é
etimologicamente derivado do condado Portucalense ou
Portocalis.

Nota: a maior parte dos mapas aqui apresentados são erigidos
para o meio-dia porque o Meio-do-Céu está ligado ao destino
das colectividades.

– Organizador do I Congresso
Internacional de Sincronização
com o Planeta Terra, em Junho de
2009, Cidade Universitária Lisboa.
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Data e ano extremamente significativos na fase VII que vai de 1080 a 1260,
marcando os primeiros encontros entre o Ocidente e o Oriente através das
cruzadas. O dia 17, número associado a Portugal, foi o dia da conjunção exacta
de Úrano e Neptuno a 27º da Balança.

Como nota de ressalva, saliento que nas grandes revoluções
da História de Portugal, apresenta esta faixa que vai do 8º
a 12º de Caranguejo, fortemente posicionada ou aspectada,
nomeadamente por um ou mais planetas na Cruz Cardinal!

Batalha de São Mamede - 24 junho 1128

www.espacosalitre.net

Batalha de Ourique – 25 de Julho 1139

VARIADOS

Poder-se-ia supor que tenha havido um acordo entre
Afonso Henriques e sua mãe no sentido de esta abdicar
das suas intenções de alimentar a fação galega (a Lua em
Touro encontra-se exaltada, é regente do Sol que está em
Caranguejo e esta está em aspecto de sextil com o mesmo).
Nesta carta do céu temos o Sol a 8º de Caranguejo que
é o grau e o signo do ascendente de Portugal elaborado
por Fernando Pessoa, segundo o método de Sepharial!
Podemos assim dizer que Portugal começa a nascer a partir
da batalha de São Mamede (mapa da concepção).

17 Outubro 1136 – Coimbra
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1 Março 1160 – É lançada a primeira pedra de Fundação da
Charola de Tomar do Convento de Cristo
“A construção do Castelo de Tomar iniciou-se em 1 de Março
de 1160, conforme inscrição epigráfica apresentada em seus
muros. Na mesma altura, iniciou-se a construção da Charola,
posteriormente adaptada a Capela-mor, uma das edificações
templárias mais importantes no Ocidente” (wikipédia).
Gualdino Pais fundou o Convento de Cristo e o Castelo de Tomar
tornou-se o quartel-general dos Templários no reino.

No dia 25 de Julho (signo do Leão, dia de Santiago e dia de
aniversário do rei), D. Afonso Henriques é aclamado rei de
Portugal pelo seu exército e a partir de então não mais deixa
de utilizar esse título.
A Consagração de Portugal à expansão e à divulgação da fé
cristã
O Milagre de Ourique, a Escatologia do Cristianismo Universal
ligado à Missão de Portugal; o Cristianismo messiânico
português sobrepõe-se ao Judaísmo, como o anunciador
e difusor do Reino do Paracleto – em demanda do Reino do
Prestes João.
Aspectos mais relevantes de Ourique: Sol em Leão, Júpiter
em Balança está em conjunção com a Vénus do mapa de 1136.
Conjunção Vénus-Lua a 10º de Caranguejo alinhada com o
ascendente de Portugal, Nodo Lunar Norte em Balança no grau
da conjunção Úrano-Neptuno do mapa de 1136 e Neptuno em
conjunção com o Sol do mapa de 1136!

5 de Outubro de 1143

Saturno em Carneiro, representante da autoridade temporal está
em trígono à Lua situada em Leão (Afonso VII) e em quadratura
ao ascendente Caranguejo de Portugal (reconhecimento
do reino mas com as limitações da vassalagem). Esta Lua
em Leão está em conjunção com o Nodo Norte em Leão
(reconhecimento do que já era) e em sextil ao Sol em Balança,
que representa neste caso Afonso Henriques.

Neste mapa, a Lua encontra-se exaltada em Touro e o Nodo
Lunar Norte está situado no signo da Virgem! O signo de Touro
conectado a Ísis está ligado aos ciclos marianos desde os
primórdios da nacionalidade até ao fenómeno de Fátima.

1 Maio de 1144, Bula Devotionem tuam de Lúcio II – O Papa
aceita a vassalagem de Afonso Henriques (o que o liberta
da suserania do imperador hispânico), mas intitula-o dux
portucalensis.

Já falámos um pouco da importância do número
17, que na linguagem dos Arcanos Maiores do Tarô
corresponde à Lâmina da Estrela, a qual remete para
algo que se poderia designar por “Profecia Lusitana”!
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1 de Março de 1160 – Tomar

Particularidades deste mapa:

A relevância do número 17 – o número que está intrinsecamente
ligado à missão espiritual de Portugal

1 de maio de 1144 - Coimbra

A fundação da Abadia de Santa Maria de Alcobaça (Ordem de
Cister) e respectiva Carta de Couto datam de 8 de Abril de 1153.
http://www.mosteiroalcobaca.pt/pt/index.php?s=white&pid=169
Neste dia, a Lua encontrava-se em Virgem e a Vénus em
Touro, deste modo temos a presença do feminino exaltado
nesta data.

Falemos então um pouco do signo de Peixes na relação
com Portugal. Sabemos que é o signo consignado
à região portuguesa desde os tempos Ptolemaicos,
onde o Planeta Vénus tem exaltação; como regentes
exotéricos Júpiter (expansão pela fé) e Neptuno (o
Senhor dos Mares), e como regente esotérico Plutão,
este relaciona-se com uma tradição antiga conhecida
neste território como Ofiusa – a terra das Serpentes.
Segundo a Teoria das Idades, Portugal nasce no período
de apogeu da Era de Peixes. Período de 2160 anos,
ligado essencialmente à natureza do 6.º Raio – o raio da
devoção e do idealismo. Nasce como nação, expressão
da Alma Colectiva, no momento em que o herói irrompe
da consciência de massa, incarnando em si o arquétipo
inconsciente da sua raça, dando forma e sentido ao
propósito que estava latente. Arquétipos, sonhos e
ideais desenvolvem-se com as suas peculiaridades,
com o seu sentido específico, mais em determinadas
regiões do que outras, mais em determinados povos,
famílias, indivíduos... De um condado forma-se uma
nação, um espírito colectivo unido por uma fé, um rosto
que se prolonga no mar.

VARIADOS

Mapa da Missão da Ordem do Templo em Portugal – o Portugal
Oculto

5 Outubro 1143 – Tratado de Zamora - O imperador Afonso
VII, primo do rei, reconhece oficialmente o título real a Afonso
Henriques, não prescindindo, porém, da sua vassalagem. Por
outro lado, antes da assinatura do Tratado, numa cerimónia
discreta ou oculta, o cardeal Guido de Vico aceita a homenagem
de Afonso Henriques, libertando-o do jugo de Afonso VII.

Outro padrão interessante neste mapa é o triângulo
isósceles formado por Marte com Sol e Úrano, o Novil
entre Sol e Úrano é focalizado através dos quadrinovis
com Marte. Este dedo que aponta através de Marte
é complementado pela oposição deste a Mercúrio
que se encontra no ponto médio entre Sol/Úrano.
A configuração assente no Novil coloca em relevo o
número 9, o número dos fundadores da Ordem do
Templo! Muito haveria para dizer sobre este tema, mas
para já deixemos esta matéria para um artigo mais
especializado.
Ainda para terminar queria realçar que se fizermos o
mapa da Lua Nova anterior ao nascimento do Convento
de Cristo, este coincide com o ano de 1139/1140, o ano
da batalha de Ourique e o início da utilização do título
de Rex por Afonso Henriques!

Uns anos mais tarde, Afonso Henriques coloca o reino sob a
proteção da Virgem, por meio de uma promessa solene, feita
com o consentimento de seus vassalos e assinada na Catedral
de Lamego, no dia 28 de abril de 1142. Assim, esta data é
considerada como a do batismo de Portugal, e foi chamado, a
partir daí, de “Terra de Santa Maria” (http://www.mariedenazareth.
com/4509.0.html?&L=12).

28 de abril de 1142 - Lamego

Não só o Sol se encontra em aspecto de conjunção com
o Nodo Lunar Sul a 17º de Peixes (o karma e missão a
cumprir levando em consideração o Nodo Lunar Norte
em Virgem), assim como os aspectos do Sol biseptil
(102º) a Júpiter e Mercúrio biseptil a Saturno derivam do
número 17 (102=17x6).
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Com o olhar no infinito, do ponto mais ocidental
do velho continente europeu forjaram-se as naus
direcionadas para o futuro – o das Índias Ocidentais.
O simbolismo duplo do signo de Peixes alude ao
fenómeno bipartido das Descobertas: um dos peixes
nada para o passado, para o oriente, para a saudade,
para a nostalgia das origens; o outro nada para o
futuro, para o ocidente, embrião do novo ciclo a
começar.
Os Templários, depositários de uma tradição
ancestral, souberam reconhecer as particularidades
deste Espaço Sagrado, “Portus Cale” ou Porto do
Graal, “Lusitânia” ou Terra da Luz. Juntamente com
determinadas personagens da Casa de Borgonha,
Árabes e Judeus Iluminados, constituiu-se então a
vanguarda do pensamento esotérico português. Mais
tarde, sob o nome da Ordem de Cristo, este projeto
ganha forma, fazendo de Lisboa a capital cosmopolita
da Europa. A correcta utilização dos chamados
conhecimentos Herméticos, como a Numerologia,
a Geometria Sagrada, a Astrologia, a Cabala... são
reveladas nas principais obras de Arquitectura da
época. Assim, os lançamentos da primeira pedra
nos casos de fundações de Igrejas e Monumentos,
tal como no acto de apadrinhar Caravelas seguiram
as bases e as leis da Geomância e da Astrologia
Electiva, isto é, a escolha do momento mais adequado
para um determinado propósito. Nesse sentido, a
linguagem astral permitiu, pela lei da analogia e
das correspondências, situar também a natureza
e a qualidade da energia de uma determinada e
específica região. O saber tradicional presente nas
ordens iniciáticas fez o paralelismo entre as correntes
cósmicas traçadas pelas estrelas, planetas e
constelações, com as respectivas correntes telúricas,
autênticos veios de circulação energética na crosta
terrestre. Foi seguindo estes filões energéticos que
a Ordem dos Templários elaborou a construção das
suas fortalezas.

1312 – Extinção da Ordem dos Templários em Portugal
Plutão em Peixes, quadratura a Úrano em Sagitário
1318 – Conjunção de Saturno/Plutão a 12º de Peixes
Fundação em Tomar da Ordem de Cristo, em 131,9 no
reinado de D. Diniz
1322 – Conjunção de Júpiter/Plutão a 17º/18º de Peixes
O papel mediador da Rainha Santa Isabel para alcançar a
paz entre D. Diniz e D. Afonso, seu filho
Plutão em Carneiro, o Ciclo dos Heróis
1090 – Conjunção de Úrano e Plutão a 0º Carneiro.
Chegada dos Condes de Borgonha à Península Ibérica,
ainda com Plutão neste signo temos o nascimento de D.
Afonso Henriques.
1333 – Ingresso de Plutão a 0º Carneiro. Reinado de D.
Afonso IV (o Bravo), O desenvolvimento da marinha
mercante que levou à redescoberta das Ilhas Canárias.
1333 a 1361 Plutão em Carneiro – Guerra dos Cem Anos; D.
Pedro e D. Inês de Castro, nascimento de D. João I e Nuno
Álvares.
1367 – Início do Reinado de D. Fernando I (o último da
dinastia de Borgonha e o nono rei de Portugal). Um dos
aspectos mais importantes do seu reinado foi a criação
da Companhia das Naus. Morre em 1383 provocando uma
crise de descendência dando assim fim à 1ª dinastia.
Aspectos astrológicos relevantes: Cruz em T Mutável
com Saturno em Gémeos, oposto a Vénus em Sagitário,
quadratura a Marte e Nodo Lunar Norte em Virgem e Nodo
Lunar Sul em Peixes.
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O expansionismo aquoso Lusitano tem na alma a
congregação e a fusão dos povos. “Ser plural como o
Universo, Ser tudo e todos” como na visão de Pessoa.
Estas raízes já se encontram presentes na altura da
fundação do Reino, mas assumem corpo e expressão
ao longo da 2.ª Dinastia, a de Avis.
Alguns momentos significativos na I Dinastia ligados
aos ciclos dos planetas no signo de Peixes:
1168 – Conjunção de Júpiter/Úrano a 8º de Peixes
D. Afonso Henriques doa um terço das terras
conquistadas aos Templários
1172 – Conjunção de Saturno/Úrano a 22º de Peixes
Trasladação dos restos mortais de São Vicente de
Sagres para Lisboa
1204 – Conjunção de Júpiter/Neptuno a 24º de Peixes
D. Sancho I é excomungado por se opor ao clero e a
Roma
1251 – Conjunção de Júpiter/Úrano a 4º de Peixes
Reinado de D. Afonso III – a conquista do Algarve e a
passagem da capital de Coimbra para Lisboa
1310 – Conjunção de Júpiter/Plutão a 3º de Peixes
Ordem de prisão dos Templários em França

Algumas notas sobre os Ciclos Fundamentais de Portugal
pela Astro/Numerologia
Ciclos de Úrano (84 anos)
84x2=168; 84x3=252
84:3= 28; 84:4=21; 84:5=16,8 (17)
Revolução 84 anos (84x3=252 anos)		
252x4= Ciclo de 1008 anos
84anos x12= 1008
1008 » 360º
84 anos » 30º
2,8 anos » 1º (Mapa Fernando Pessoa, Progressão de Osíris)
84 anos
Oposição 42
Trígono 28
Quadratura 21
Quintil 17
Mapa de Portugal (Fernando Pessoa)
10º 55 » 30 anos Osíris
1º »2,8 anos (progressão de Osíris)
1978 » 27º de Balança (analogia com 1136!)
30º = 83,25 Anos		
1136 – 1388 – 1640
1.º Ciclo de Portugal (1.ª Dinastia)
1131+252=1383
1136+252=1388
Factos significativos por volta de 1388:
1385 – Batalha de Aljubarrota
1387 – Casamento de D. João I com Filipa de Lencastre
1388 – Início da construção do Mosteiro da Batalha (Nossa
Senhora da Vitória)
CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO…

Fonte da Foto: “Designed by Freepik”

64 • 4 estações • jornal astrológico

05
CURIOSIDADES
ASTROLÓGICAS

66 • 4 estações • jornal astrológico

A URGÊNCIA DA INTEGRAÇÃO
DE SATURNO NAS NOSSAS VIDAS

Saturno – Planeta regente de Capricórnio, o senhor do karma,
da consciência, da responsabilidade, maturidade e mestria na
vivência da realidade onde estamos.
É um planeta e energia que tem como função ajudar-nos a
ganhar estrutura, maturidade e consciência na área de vida
onde se encontra através do signo que
está situado no nosso mapa astral.
Na minha opinião este planeta tem sido muito mal
compreendido da sua verdadeira intenção.
Por exemplo, Saturno em Gémeos na casa XI é um Saturno
que pede estrutura, maturidade e responsabilidade na
inserção num grupo de identificação com as mesmas ideias
e valores de trazer mais liberdade ao ser humano através da
comunicação, conhecimento e informação. Ou por exemplo,
Saturno em Leão na casa VII, a proposta de Saturno aqui
é relembrar a importância da partilha, do compromisso e
responsabilidade numa relação e parceria assumindo a sua
verdadeira identidade, personalidade e expressão única
baseada em valores de coerência, integridade e pureza de
coração.

Este é o verdadeiro papel de Saturno nas nossas vidas,
relembrar-nos que devemos assumir com todo o nosso ser
a nossa autoridade (autor da sua idade), responsabilidade
(habilidade de resposta) perante a criação da nossa vida
e maturidade (idade matura) perante as nossas escolhas,
decisões e realizações ou falta delas.
Os mais fortes exemplos do apelo de Saturno são
manifestados em duas grandes fases da nossa vida onde
todos nós sentimos um grande empurrão e “obrigação” para
assumirmos uma maior responsabilidade e autoridade.
A 1.ª fase é entre os 28 e 30 anos e a 2.ª fase é entre os 58
e 60 anos de idade. Porquê? Porque é nessas idades que
Saturno retorna ao signo, casa e grau de nascença do nosso
Saturo natal, isto é onde estava no nosso mapa astral quando
nascemos.
Estes períodos de vida costumam ser sempre fases onde
todos nós seremos testados e convidados a “prestar contas”,
a rever modos de ver e usar a responsabilidade, autoridade e
consciência das nossas escolhas e decisões perante a nossa
vida e a dos outros. Poderá ser uma altura de começar a viver
sozinho/a, ou casar, ou ter um filho, ou a ter o nosso primeiro
emprego ou um cargo de maior responsabilidade, ou tomar
conta de alguém que passamos a ter a nosso cargo, etc.
Implica sempre um convite para sermos mais adultos, sérios,
responsáveis e mais realistas em relação à vida que queremos
criar ou que criamos.

Quando Saturno é compreendido e integrado na nossa vida é
o planeta que nos traz um verdadeiro sentido de centro, foco e
sabedoria baseada numa verdadeira experiência ao longo do
tempo. É o planeta que transforma chumbo em ouro, medos
em sabedoria e mestria. Normalmente esta experiência é
sempre um pouco longa com certos sacrifícios, restrições e
responsabilidades. No entanto, é este o caminho que nos faz
desenvolver a força e mestria necessárias para apostarmos
mais na qualidade e não na quantidade e desenvolver uma
maior sabedoria na gestão do tempo e prioridades para nos
realizarmos como seres humanos ao nível pessoal e profissional.

Filipa Andersen
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Este planeta é também o que rege a carreira e nos obriga a
assumir uma responsabilidade perante a sociedade onde
vivemos, fazendo-nos assumir e definir um papel e status social
na nossa profissão ou família exercendo assim uma maior
estrutura e gestão de uma sociedade mais madura e consciente
(consciência das leis universais e de como funcionam na nossa
vida). No entanto até ganharmos essa consciência social e
autoridade pessoal, iremos sempre sentir o peso de Saturno
(através de culpas, bloqueios emocionais, restrições, pesos,
rigidez e grande necessidade de controlar seja ao nível pessoal
ou social), fazendo-nos viver à margem da nossa própria essência
e propósito e à mercê do julgamento interno e externo.
Com isto poderão surgir problemas a qualquer nível, como
problemas na estrutura óssea e dentária, depressão, medo de
errar, do ridículo, falta de prazer na vida e apetite sexual e claro
medo da rejeição.
Com isto, se estamos a viver alguma destas situações
desconfortáveis na nossa vida, sociedade ou mesmo mundo,
garantidamente que é nossa responsabilidade total quando toca
à nossa vida pessoal e alguma em relação à sociedade e mundo
onde vivemos.
Perante a tomada de consciência do papel fundamental de
Saturno nas nossas vidas, podemos neutralizar muitos karmas e
começar a criar uma verdadeira realização pessoal e profissional
totalmente coesa, duradora e bastante reconhecida por si e
pelos outros.

Membro 269

Há mais de 20 anos que me
dedico à área de desenvolvimento
humano, através da Astrologia,
Life-coaching, EFT ( Emotion Freedom - Techique), criatividade e
inteligência emocional, arte como
transformação pessoal e outras
mais, dando origem ao meu
trabalho actual como Astróloga,
Inner-Coach e formadora. “Viver a
espiritualidade na prática!“
Astrologia | Inner-Coaching
|Formação
www.filipaandersen.com
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No entanto quando se fala de Saturno, muitas vezes parece
que falamos em algo que devemos temer ou algo negativo.
Na minha opinião isto está totalmente longe da verdade e é
totalmente falso e irrealista; Saturno, como referi, é o planeta
dos mestres e não é por acaso que há poucos no mundo.
Vivemos ainda num mundo com um nível de consciência
muito imaturo e jovem,
parece que ainda precisamos de ter alguém que nos oriente
e nos ajude a lembrar de certas responsabilidades e que nos
venha “prestar contas” de certos compromissos assumidos
por nós.

Ainda existe uma necessidade manifestada e perfeitamente
visível na humanidade de precisar de uma autoridade extra à
sua (professor, pai, patrão, etc.) que lhe aponte o dedo e que
lhe chame a atenção para o que realmente deve ou não fazer,
criando-lhe assim uma dependência externa de orientação e
uma contínua falta de fé e confiança na sua própria intuição,
sentir e capacidade de decisão.

Se escolhermos não o ouvir e não o seguir, viveremos sempre
aprisionados a projecções externas de outros e nos outros, a
julgamentos, culpas ou vergonhas que nos tiram totalmente o
nosso centro e poder pessoal.
Saturno é o planeta que rege a lei da causa e efeito, a famosa lei
do Karma.
Logo, como nada no Universo é para nos fazer “mal”, esta lei tem
como intenção e função relembrar-nos e trazer-nos à consciência
a responsabilidade na criação das nossas vidas fazendo-nos ver
que tudo o que temos e não temos, é uma consequência de uma
“causa” anterior intencionada, seja esta desta ou de outras vidas.
Tudo é criado de nós mesmos quer tenhamos consciência ou
não.
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MARTE, REGENTE DO ANO 2019,
UMA CRÓNICA ASTRO-MITOLÓGICA.
“E com Marte tudo começa
Começamos por Marte, porquê?
Porque sem Marte não há inícios. Regente do primeiro signo do zodíaco, Carneiro,
é por ele que nascemos, que nos levantamos de manhã, porque sem Marte não há
inícios.
O ano astrológico inicia-se com o Equinócio da Primavera
no dia 20 de março, pelas 21horas e 58 minutos (horário
de Portugal Continental), com Marte posicionado no grau
23 do signo de Touro. Irá terminar o ano da sua regência
no signo de Capricórnio, signo onde se encontra exaltado,
ou seja, começa e termina em signos de Terra. Sendo
importante referir que nos cálculos caldeus utilizados para
atribuir a regência anual, considera-se que o regente do ano
deve tributo ao regente do ciclo maior – que desde 2017 e
até 2052 é Saturno. Por isso, apesar da tónica intensa que
pode chegar à agressividade dos anos regidos por Marte,
esperemos que a iniciativa, a coragem e a dinâmica marciana,
que se encontra exaltada quando em Capricórnio, revelem a
determinação, persistência e disciplina – que se atribuem
ao posicionamento de Marte em Capricórnio ou em ligação
harmoniosa com Saturno.

Deste senhor contam-se muitas histórias e muitas versões. E se, por acaso, leram
por aí alguma estória, e em vez de Marte encontrarem o nome Ares, não se admirem;
é o nome que ele usava para os Gregos.

Membro 44

Estudante de Astrologia desde
2004, primeiro como mero
objeto de estudo, depois de
uma vida a ensaiar outros
caminhos profissionais. Em
2006 começa a trilhar este
Caminho assumidamente e
inicia a atividade de Consultora
Astrológica. Em simultâneo, as
formações em Hipnose Regressiva
e Hipnose Ericksoniana, assim
como outras áreas de estudo,
culminam no ano de 2013 com
a licenciatura em Psicologia,
fundamentando e alicerçando o
seu trabalho no acompanhamento
e aconselhamento psicológico/
astrológico. Membro da
Associação Portuguesa de
Astrologia; Vice-Presidente da
Assembleia Geral da Associação
Portuguesa de Hipnose Clinica e
Hipnoanálise.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
SOLICITE O SEU JORNAL

A energia disponível para cada um de nós neste ano regido
por Marte, como para qualquer outro aspeto astrológico,
depende muito da natureza do mapa natal. Mas, de uma
forma geral, podemos antecipar que alguns signos se
sentirão mais confortáveis com a energia assertiva deste
planeta. Desta forma, o primeiro desta lista é o signo de
Carneiro, por se tratar do seu regente, seguido por Escorpião,
onde é ele, de acordo com a Astrologia Tradicional o regente.
Capacidade de iniciativa para abrirem novas oportunidades
serão uma forte possibilidade para estes dois signos, assim
como para os signos de fogo: Leão e Sagitário.

E a que mais gosto é a estória de amor de Marte e Vénus, deusa do Amor e da
Beleza.

Para todos os signos, uma análise sobre acontecimentos
na sua vida nos anos de 2001, 2008 e 2015, também eles
regidos pelo planeta vermelho, pode ajudar a ter uma ideia
das propostas para 2019 – sendo certo de que se tratará de
um período marcado por muita iniciativa e difícil para quem
ficar agarrado a padrões e valores desajustados ao momento
atual.

Conta-se que Marte teve outros filhos, que o acompanhavam nas batalhas, Deimos
(medo) e Fobos (terror), e que apesar de durão tinha os seus momentos de fraqueza.
As más línguas asseguram que, numa batalha, quando uma pedrada de Palas o
derrubou, chorou como um menino mimado.

Para terminar recupero uma parte de uma crónica astromitológica nascida há alguns anos, dedicada ao regente do
ano. Que vos inspire a abrir novos horizontes em 2019.

Carmen Ferreira

E como até os Deuses tinham dificuldade em cumprir regras e normas, a coisa foi
complicada porque Vénus era casada com Vulcano – que obviamente não achou
piada nenhuma àquele romance e armou-lhes uma rede. E quando escrevo rede,
não estou a usar uma figura de estilo, já que ele lhes atirou para cima literalmente
uma rede. E ainda chamou todos os Deuses para presenciarem a cena…
Deste amor nasceu o famoso e celebrado Cupido, que anda por aí a disparar flechas
e, como se vê pelo exemplo paterno, nem sempre sabe o que faz.

Quando consultarem a(o) vossa(o) astróloga(o) perguntem que tal está o vosso
Marte e poderão entender melhor porque vos tem faltado a energia ou, então,
porque se sentem tão heróicos e assertivos.
Peçam para vos falarem sobre o signo onde ele encontrou poiso no vosso mapa, e
saberão melhor como podem mantê-lo sob controlo e usar esta força vital a vosso
favor.
E acima de tudo, não o irritem, porque tem fama de ser irascível.”

Bibliografia:
» https://hgwastro.wordpress.com/2014/01/20/para-obter-o-regente-do-ano/
» http://cova-do-urso.blogspot.com/2014/07/marte-planeta-regente-do-ano.html
Fontes das Fotos:
» Fig.1: http://clipart-library.com/clipart/188023.htm
» Fig. 2: https://pixabay.com/pt/marte-espa%C3%A7o-planeta-nasa-1652270/

Master em AstroGenealogia.
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Num ano em que as regências planetárias são uma forte
presença – com Júpiter em Sagitário, Saturno em Capricórnio
e Neptuno em Peixes, todos eles mostrando a sua face mais
poderosa e os seus atributos assim fortalecidos – a regência
de Marte pode ter um significado especial para quem
precisa de um impulso para responder às exigências destes
tempos tão especiais e repletos de propostas de mudança.
A regência de Marte traz-nos a oportunidade de começar
um novo caminho de mais conhecimento, inspirados por
Júpiter em Sagitário, com uma estrutura sólida, a pedido de
Saturno em Capricórnio, conduzido na névoa destes tempos
conturbados pela luz de Neptuno em Peixes.

Simboliza o impulso de acção que rompe a inacção. E quem tiver algum Carneiro
por perto, sabe bem do que falo…
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Quantos leões são precisos
para mudar uma lâmpada?
Mudar a lâmpada?!? Para quê? A minha
luz própria não chega?

Qual é a 1ª coisa que um
Geminiano faz quando acorda?
Liga a televisão, vai ao facebook, lê
o jornal, telefona a uma amiga para
comentar a última notícia bombástica
e envia um email. Enquanto prepara o
pequeno-almoço, faz a cama, passa a
ferro a roupa que vai vestir, adianta o
jantar, estende a roupa, …

Fonte da Foto: “Designed by Freepik”
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HISTÓRIA DA
ASTROLOGIA
…
HEBREUS
Para podermos enquadrar a astrologia na cultura hebraica,
seria necessário averiguar se a sua crença se manifesta na
Bíblia. Indubitavelmente, o conhecimento dos ciclos solares
e lunares, fundamentos das previsões astrológicas, não foi
desconhecido dos padres de Israel. Não foi o Templo de
Jerusalém construído de tal maneira que, nos dois equinócios,
os raios do Sol nascente vinham atingir o próprio coração
do Santuário? Moisés não marcou o êxodo para a noite de
lua cheia da Primavera, o que supunha da parte do grande
legislador hebraico um conhecimento da ciclologia lunar? Não
se poderia fazer corresponder analogicamente as doze tribos de
Israel, abençoadas por Jacob, e as doze constelações zodicais?
Na visão de Ezequiel da Nova Jerusalém, a eclíptica parecia
ser considerada por este grande profeta como determinação
de um circuito, no qual o resultado constituiria, de facto, um
retorno ao começo do ciclo terrestre: “E, a partir deste dia, o
nome da cidade será: o Eterno está aqui.”
Encontram-se estas correspondências zodiacais na época
neotestamentária, na descrição da Nova Jerusalém que surgirá
no Apocalipse de São João. A Nova Jerusalém “tinha doze
portas, e sobre as portas doze anjos, e nomes escritos, das
tribos dos filhos de Israel”, reflexo direto, pois, da numerologia
astrológica. Pôr-se-ia, contudo, o problema de saber, antes de
mais, se a astrologia prática, no sentido mais corrente do termo,
isto é, a fixação de horóscopos individuais, se encontraria
incluída desde a origem nos conhecimentos tradicionais que a
Bíblia nos deixa entrever.

[1] Fala-se dos “Caldeus” com grande extensão do emprego
deste nome, mas o termo Mesopotâmio seria, sem dúvida,
muito mais exato, porque os Caldeus não foram, de modo
nenhum, os únicos povos antigos que conquistaram no Médio
Oriente esta região-chave do “crescente das terras férteis” que
é a Mesopotâmia (o país “entre os rios” – que são o Tigre e o
Eufrates) e os territórios vizinhos.
[2] A Ziggourat adoptava, também, outra expressão babilónica
- o El-Temen-An-ti, que significa literalmente “a casa da pedra
fundamental do céu e da terra”.

A ASTROLOGIA ENTRE OS GREGOS E ROMANOS
“A astrologia é uma religião oriental que, transplantada na
Grécia, um país de “físicos” e de filósofos, ali tomou aspetos
de uma ciência. Inteligível como religião, retirou da astronomia
princípios, medidas, especulações aritméticas e geométricas,
também inteligíveis, mas procedendo da razão pura, e já não
da mistura complexa de sentimentos que é a razão prática das
religiões. Da associação destas duas formas de raciocinar saiu
uma combinação bastarda, no fundo ilógica, mas provida de
uma lógica especial, que consiste na arte de tirar de axiomas
imaginários, fornecidos pela religião, demonstrações conformes
aos métodos da ciência. Esta combinação, que poderia parecer
instável, mostrou-se, pelo contrário, singularmente resistente,
flexível e plástica a ponto de se adaptar a todas as doutrinas,
lisonjear o sentimento religioso e interessar ainda mais os
ateus.” Bouché-Leclerq
Sem sombra de dúvida, a astrologia grega é de origem caldaica.
Entre a maioria dos filósofos gregos era firme a crença na
influência direta dos astros e dos seus movimentos sobre o
destino humano. Isto é particularmente nítido em Pitágoras
(que terá nascido em Samos cerca do ano 582 a.C.), com a sua
doutrina, tão característica, sobre os planetas que percorriam a
abóboda celeste emitindo cada um a sua nota musical própria,
engendrando a combinação destas tonalidades, acreditavam
os Pitagóricos, aquilo a que se chamava a harmonia das esferas.
Tanto Platão como Aristóteles, depois de Pitágoras,
acreditavam firmemente na influência direta dos astros sobre
o determinismo das ações humanas.
Os astrólogos gregos não desdenharam tentar previsões à
escala geral, esforçando-se por estudar o papel motor dos
ciclos solar e lunar, quer no conjunto dos fenómenos da
natureza, quer sobre o destino dos grupos. Mas dedicaramse, muito especialmente, a fazer horóscopos. Dos inúmeros
temas astrológicos que os gregos elaboraram, cento e oitenta
chegaram até nós (existe uma tradução em inglês integral, na
obra Neugebauer e Van Hoessen, Greek Horoscopes, Filadélfia,
The American Philosophical Society, 1959).
Em 139 a.C., um decreto de Cornelius Hispallus tentou
proscrever os astrólogos, com um total insucesso. Com o
declínio da República, a previsão pelos astros continuou a
demonstrar crescentes progressos. Com o Império, alcançouse o triunfo astrológico, tanto entre o povo mais crédulo, como
na aristocracia letrada, entre os sábios e os filósofos. Figuras
históricas como Júlio César, Crasso e Pompeu acreditaram
firmemente na total verdade das previsões astrológicas. É na
época de César que surge um vasto poema didático, em cinco
livros, os Astronómicos, obra do astrólogo Manilius.

A astrologia não podia ter lugar na previsão oficial,
institucionalizada da antiga religião romana, mas o mesmo
não acontece no Império, quando crenças e ritos foram
cada vez mais penetrados pelos cultos orientais.
Foi no século III da nossa era, cujo apogeu histórico se
situa no Império Romano, que se destacou em particular,
o culminar dos mistérios solares. Ao mesmo tempo que
se desenvolveram os mistérios orientais, ergueram-se
em Roma e nas províncias esplêndidas – septizonia –
edifícios de sete andares que evocavam a imagem das sete
esferas planetárias, donas do destino do homem, o mesmo
simbolismo que nas antigas Ziggourats babilónicas.
A expansão das gnoses diversas (conjunto de sistemas que
aspiravam a proporcionar aos homens um “conhecimento”
– grego gnôsis – salvador) acompanhará a da astrologia. Nos
tratados herméticos vêem-se assim os humanos divididos
em sete tipos, os quais se encontram em correspondência
com os sete planetas, e os doze signos do Zodíaco foram
relacionados com as diferentes partes do corpo humano
que governam.

Continua na próxima edição….
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ÍNDIA
“Na ordem das ciências, a Índia recebeu mais do que deu.” –
P.Masson-Oursel, La Philosophie en Orient, p.107: A astronomia
indiana tradicional, onde se inclui a astrologia, encontra-se
reunida em textos helenísticos e iranianos no Súrya Siddhânta.
A sua leitura atenta revela-nos logo o papel capital
desempenhado pela introdução de sistemas estrangeiros:
a astronomia grega no Romaka Siddhânta, a astrologia
babilónica no Pauliça Siddhânta (obra composta cerca do ano
550 da nossa era por Varâha Mihira, célebre como sábio e
astrólogo) e os cultos solares helenísticos e iranianos no Súrya
Siddhânta.
Mas é necessário mencionar as primeiras referências e registos
astrológicos na cultura indiana, antes mesmo da época da sua
visibilidade e difusão maciça (séculos VI-VII da nossa era),
encontrando-se aberta, na altura, a certas influências chinesas,
muito especialmente no que concerne ao zodíaco lunar.

Além de Varâha Mihira, citemos entre os primeiros astrólogos
indianos: Aryabhata, que foi também matemático de
valor; Brahmagupta (nascido em 598), autor do tratado
Khandakhyadyaka (665); e Kankah, que depois da conquista
muçulmana, comunicou os seus conhecimentos astronómicos
aos Árabes. Nem nos Vedas, nem nas Escrituras bramânicas
se poderia encontrar uma astrologia solar no sentido
preciso do termo (elaboração de horóscopos individuais).
Em compensação, encontrar-se-iam vestígios, desde o
Mahabbarata, (redigido entre os anos 300 a.C. e 500 d.C.), de
uma espécie de astrologia lunar, representando a forma mais
antiga da astrologia.
Não seria inútil tentarmos avaliar o lugar possível do
determinismo astrológico corrente nas conceções indianas
tradicionais, acerca dos ciclos e do tempo. Na Índia, deve ter-se
em conta a maneira como o “destino” do homem se encontra
sempre vinculado a perspetivas cósmicas, o que remete para
a questão geral do determinismo astrológico. Isto é notório na
noção de Karma, segundo a qual os atos e pensamentos do
indivíduo regeriam tudo o que realizasse nesta vida terrestre e
naquelas que se seguissem.
Retomando a abordagem à própria prática da astrologia, os
astrólogos indianos fazem, ainda hoje, um uso meticuloso do
seu tratado mais clássico que comporta os livros que compõem
a obra de Varâha Mihira, sendo eles o Brihad-Samhita,
manual de astrologia geral e natural; o Brihad-Dschataka e
o Laghu Dschatakam, que são, respetivamente, o “grande”,
e o “pequeno” tratado para a arte de elaborar horóscopos; o
Yoga-Dschartas, que codifica as regras da astrologia horária
para fins militares e políticos, e o quinto livro, o Vivaha Patala,
que fornece regras da astrologia horária nos domínios civis ou
religiosos.

Extraímos dele um verso: “o destino governa o mundo,
o universo é regido por uma lei inflexível.” (ver a obra de
Fréderic H. Cramer: Astrology in Roman Law and Politics,
Philadelphia.)
Reconhece-se aqui um reflexo da metafisica estoica, a Lei
que rege o Universo considerada como a própria emanação
do Espírito Divino. O Imperador Augusto não hesitou
em publicar o seu horóscopo, elaborado pelo astrólogo
Teógenes, e mandou cunhar uma moeda de prata em que
figurava o Capricórnio, signo do seu nascimento.
A astrologia romana deve ser considerada, sem qualquer
hesitação, como herdeira direta da astrologia grega e
das divindades latinas, tendo adotado os seus nomes
clássicos, que ainda hoje vigoram (Marte, Mercúrio, etc.),
para nomear os planetas, que eram simples equivalências
das designações gregas. A personalidade mais reputada
da astrologia na época romana tinha, de resto, um nome
grego: Ptolomeu, autor dos dois grandes clássicos da
astrologia que são o Quadripartitum (título latino usado
com frequência, do Tetrabiblos) e o Centiloquim.
Cláudio Ptolomeu, originário de Pelúsio, mas grego de
origem, foi, simultaneamente, astrólogo e astrónomo, tendo
ensinado em Alexandria com grande êxito. É de notar que
pôs, muito pertinentemente, o problema, que não deixará de
preocupar os astrólogos, de uma possível conciliação entre
o determinismo astrológico e o livre-arbítrio. Para Ptolomeu,
a astrologia, permitir-nos-ia mesmo, uma vez conhecidos
os perigos inscritos no nosso tema de nascimento, orientar
a nossa vida tendo em conta o nosso “destino” normal, e
estando, portanto, muito mais bem armado para evitar os
seus perigos.
Muitos documentos atestam a união direta da astrologia
com as crenças religiosas pagãs, sob as suas formas
codificadas e estruturadas na época imperial. Cite-se um
altar romano conservado no Museu do Louvre, em que se
encontram figurados os doze signos do zodíaco.

www.facebook.com/AspasAssociacaoPortuguesaDeAstrologia/
www.facebook.com/jornal4estacoes/

Guarde o Jornal
em formato papel
e habilite-se aos
prémios sorteados ao
longo do ano.
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