


 
 
VANTAGENS
SÓCIO ASPAS
Sócios Efetivos
– Participação no site da ASPAS na zona de sócio, assim como a 
colocação do link do site do próprio sócio-astrólogo;
– Divulgação das suas actividades na página oficial do Facebook, 
do Blogue e restantes redes sociais da ASPAS;
– Participação ativa no Jornal Astrológico 4 Estações com oferta 
do exemplar em formato papel;
– Desde 2019 com a parceria da ISAR – International Society of 
Astrological Research, seus artigos são selecionados para o site 
ISAR PT e EN e para o jornal da ISAR;
– Poder integrar ao ser sócio efetivo, numa cota única entre a 
ISAR e a ASPAS, fazendo parte da maior associação de astrologia 
do mundo com mais de 50 anos;
– Fazer parte dos webinários mensais da ISAR/ASPAS;
– Participar em Congressos Internacionais realizados de 2 em 2 
anos no nosso Pais;
– Colocação de artigos, vídeos exclusivos na zona da área 
reservada para os sócios;
– Cartão e certificado de Sócio Efetivo de acordo com o nosso 
código de ética e deontologia profissional;
– Acesso às instalações da ASPAS com desconto de 30%, 
podendo realizar formações, eventos e consultas, com pedido 
para a direção.

Sócios Interessados
– Poder ter apoio de nossos parceiros nos seus interesses na 
nossa área de atuação, não necessitando de ser estudante ou 
profissional;
– Participar em Congressos Internacionais realizados de 2 em 2 
anos no nosso País, como voluntário;
– Aceder à área reservada para os sócios;
– Poder participar em eventos ASPAS e como sócio poder se 
oferecer para participar como voluntário;
– Integrar e fazer parte da única associação portuguesa de 
astrologia em Portugal e se envolver em grupos, colegas da área.
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Sócios Estudantes
– Participação no site da ASPAS na zona de sócios 
estudantes;
– Poder ter apoio de nossos parceiros nos seus estudos, 
assim como em material de estudo;
– Participar em Congressos Internacionais realizados de 2 
em 2 anos no nosso País, como voluntário;
– Aceder à área reservada para os sócios;
– Cartão e certificado de Sócio Estudante de acordo com o 
nosso código de ética e deontologia profissional, e poder 
mudar seu estatuto de sócio enviando a declaração e 
certificado após conclusão de seus estudos, usufruindo de 
todas as vantagens de sócio efetivo;
– Poder participar em eventos ASPAS e como sócio poder se 
oferecer para participar como voluntário;
– Integrar e fazer parte da única associação portuguesa de 
astrologia em Portugal e se envolver em grupos, colegas da 
área.

Ser sócio é participar, na medida do possível, numa 
partilha de saberes e na construção de uma via sólida 
para a Astrologia em Língua Portuguesa. É cumprir os 
objetivos da Associação à prática do seu Código de Ética, 
Estatutos e em conjunto, definir estruturas, partilhar 
conhecimento e alinhar visões claras para o ensino e 
prática da Astrologia. Fazer parte da Astrologia mundial, 
com parcerias e acordos que permitam a união entre a 
comunidade em várias línguas. Participar na Associação 
para o reconhecimento da Astrologia, todos juntos 
fazemos um trabalho melhor.

Fundadora e Presidente,
Isabel Guimarães
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Bem-vindo ao Jornal Astrológico 4 Estações, que este ano 
assume uma nova readição. Queremos criar um conteúdo de 
excelência e de artigos que permitam o leitor integrar todo o 
conteúdo, e de forma que ao longo do ano possa consultar a 
informação que nele colocamos.

Este nosso Jornal, sendo o único em Portugal, e em língua 
portuguesa já soma 44 edições, totalmente dedicado a 
astrologia, assume outra dinâmica, quer no design quer na 
tradução para inglês, procurando levar os conteúdos dos 
artigos de nossos convidados mais longe, e com formato em 
E-Book.

Esta edição das 4 estações, é um momento de especial 
festejo para nós como associação, vamos festejar o 
nosso 10º aniversário, com a realização do 3º Congresso 
Internacional de Astrologia, pela primeira vez nos Açores 
em Ponta Delgada, São Miguel e numa escola pública, a 
Escola Secundária Domingos Rebelo, com uma equipa de 
voluntários que superaram qualquer expetativa de nosso 
lema JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA, numa sinergia 
sublime e de entrega. Vamos ter mais de 25 astrólogos de 
várias partes do mundo a festejar o Equinócio da Primavera e 
o novo ano astrológico e pela primeira vez em formato Online, 
com a emissão das 3 salas em simultâneo e com tradução.

Esta edição estará a venda no congresso quer em Português 
como inglês, em suporte físico, como referi, com design 
exclusivo da Ana Cláudia Marques, e com artigos que se 
debruçam na investigação e pesquisa astrológica, para além 
de publicidade e várias dicas de aspetos astrológicos ao 
longo deste desafiante ano de 2023.

Nesta dinâmica de aspetos astrológicos no mapa do novo 
ano com o ingresso do Sol ao signo de Carneiro em Portugal 
Continental, recebemos a energia solar na área de vida que 
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representa a auto expressão, a criatividade e a dinâmica 
da ação de acordo com a iniciativa, força e determinação 
da imagem que pretendemos criar, com o ascendente 
no signo Escorpião que aprofunda o que pretendemos 
transmitir e uso da intuição de forma a se orientar. 
Intensificando esta ação com o Leão no MC. Os talentos 
na comunicação ascendem as expectativas e a busca por 
algo superior, que pode trazer novos conhecimento e nada 
melhor do que se juntar a nós nestes múltiplos saberes 
astrológicos, com uma diversidade elevada de conteúdos.

Nesta altura recebemos de presente a união de nossos 
membros, de nossos parceiros e queremos também brindar 
com vocês as iniciativas que criamos, com a abertura das 
primeiras delegações com assinatura ASPAS, nos Açores 
e no Algarve, para expandirmos a astrologia, permitindo 
estruturas de grupo e que muitos possam participar nos 
nossos eventos, ao qual nos orgulhamos de ser pioneiros 
e originais na forma como pretendemos diversificar e 
dignificar astrologia. Afinal nosso lema nunca fez tanto 
sentido como os tempos que vivemos e fomos mais uma 
vez mais longe.

Convidamos a fazer parte e não ficar a parte, conheça 
as condições de ser nosso membro e nosso parceiro e 
obrigada a todos que nos permitem continuar com nosso 
lema JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA!

Boas leituras!
Abraço Astrológico

Isabel Guimarães

EDITORIAL

Isabel Guimarães 
Presidente e Fundadora da Aspas –
Associação Portuguesa de Astrologia

Diretora do Jornal Astrológico
4 Estações

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL
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EDUCAÇÃO
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Para além da saúde geral, a maior preocupação dos pais é a 
educação dos seus filhos e, em particular, a forma como a sua 
educação beneficiará o seu futuro sucesso na carreira escolhida. 
No entanto, a astrologia popular tende a focar-se no signo 
solar que não é muito útil quando se trata de entender como 
as crianças aprendem e se desenvolvem. Apenas um pouco de 
conhecimento para além do signo solar será extremamente útil 
para pais e professores. À medida que as crianças são ensinadas 
por grupos de idade, os planetas que serão mais úteis são Júpiter 
e Saturno.
Quando estava a fazer a minha formação para professora, há 
muitos anos, rapidamente descobri que ser professor do ensino 
secundário (ensinar crianças dos 11 aos 18 anos) ia ocupar todo 
o meu tempo e energia. Para piorar as coisas para mim, fui 
efetivamente proibida de mencionar os meus interesses em 
astrologia, no caso de algum pai apresentar queixa sobre mim. 
Suponho que deve ter sido assumido que eu estaria a fazer 
previsões sobre os adolescentes que estava a ensinar. Que 
fantasia! Calcular um mapa de nascimento para todos os 500 
dos meus alunos!
No entanto, proibir-me de fazer algo é uma boa maneira de 
garantir que vou fazê-lo de qualquer maneira. Então decidi que 
ia fazer uma pequena experiência. Decidi que ia sentar os meus 
alunos com base nos elementos dos seus signos solares. Por 
isso coloquei todos os signos de fogo (Carneiro, Leão e Sagitário) 
numa fila, todos os signos de terra (Touro, Virgem e Capricórnio) 
na fila seguinte, os signos de ar (Gémeos, Balança e Aquário) na 
próxima e, finalmente, os signos de água (Caranguejo, Escorpião 
e Peixes). Foi o primeiro grande desastre da minha carreira de 
professora. Os signos de fogo, claro, tomaram conta da sala de 
aula e à medida que estavam agrupados, alimentaram a energia 
já ampla uns dos outros. Os signos de ar, sendo do tipo falador e 
nunca perdendo a oportunidade de socializar, gritaram sobre as 
cabeças dos signos da terra que se sentaram ali em choque e em 
silêncio. Os signos de água, sendo sensíveis ao ambiente que os 
rodeia, começaram a balançar e a abraçarem-se a eles próprios 
para se acalmarem. No entanto, a experiência ensinou-me 
algumas coisas: em primeiro lugar, conhecer os signos solares 
de todos os meus alunos era muita informação para acolher e, 
em segundo lugar, os signos solares não abordam realmente 
estilos de aprendizagem. Não é útil presumir que tive o direito 
de fazer suposições sobre a personalidade dos meus alunos 
usando a astrologia. Os signos solares são demasiado pessoais 
e o meu trabalho era ensiná-los o melhor que podia. Levei mais 
algum tempo de ensino para perceber como a astrologia pode 
ser verdadeiramente útil.

O Ponto de Viragem
Como a parentalidade, ensinar adolescentes também não 
é brincadeira. É cansativo mental, física e emocionalmente. 
Mal sobrevivi aos meus primeiros anos de ensino. E um dia 
estava a expor os méritos de “Macbeth” quando tive uma 
epifania: enquanto ensinamos crianças, por grupos de idade, 
os alunos do mesmo ano teriam todos Júpiter no mesmo 
signo, bem como Saturno no mesmo signo.
Júpiter é um planeta de aprendizagem e expansão 
enquanto Saturno é um planeta de autoridade e disciplina. 
Compreender isto, não só transformou a minha carreira de 
professora, como a salvou.
Júpiter passa cerca de um ano em cada signo, enquanto 
Saturno passa cerca de dois anos e meio em cada signo. 
Isto cria uma assinatura astrológica para cada ano letivo. Por 
exemplo, se eu estivesse a dar uma aula a alunos nascidos 
entre 1 de setembro de 2009 e 31 de agosto de 2010, saberia 
que têm Júpiter em Aquário ou Peixes e Saturno em Virgem 
ou Balança. Podia criar atividades que se adequassem 
aos seus estilos de aprendizagem e estaria ciente das 
suas fraquezas ou vulnerabilidades, para que eu pudesse 
ajudá-los a transformá-las em pontos fortes. Aqui está um 
guia geral para estilos de aprendizagem. Para uma análise 
mais aprofundada, o meu livro “Growing Pains: Astrology 
in Adolescence” é um bom recurso para pais, cuidadores e 
professores, ajudando-os a entender como as suas crianças 
aprendem.

Júpiter através dos signos
Compreender Júpiter dá informações sobre como gostamos 
de aprender. Por favor, tenha em atenção que as datas são 
generalizadas e, para uma análise mais precisa, pode pedir 
ajuda a um astrólogo ou pode usar a calculadora de gráficos 
gratuitos no meu site (https://alextrenoweth.co.uk/stars-
charts/)

Alex Trenoweth é professora e 
astróloga profissional especializada 
em desenvolvimento infantil, 
principalmente na fase importante 
da vida durante a adolescência. 
Participou em conferências de 
astrologia em todo o mundo, 
contribuiu para as principais 
publicações astrológicas e ganhou 
vários prémios importantes pela 
sua pesquisa exclusiva baseada 
no seu livro “Growing Pains: The 
Astrology of Adolescence” de The 
Wessex Astrologer. Alex também 
foi recentemente a autora de “The 
Adolescent Astrology Report”, 
que foi criado para ajudar pais e 
professores a entender as crianças 
de quem cuidam. 

No seu novo livro “Mirror, espelho: 
pessoas famosas e os atores 
que os retrataram” contém um 
prefácio da lendária astróloga Julia 
Parker. Alex é atualmente diretora 
de educação do Kepler College e 
recentemente iniciou a sua própria 
escola de astrologia, a Rohini 
Academy of Astrology.

www.alextrenoweth.co.uk

Alex Trenoweth 
Astróloga convidada

Júpiter em Carneiro (nascido entre 6 de junho de 2010 e 3 de junho de 
2011)*: Estes alunos gostam de uma boa competição. Mantenha as aulas 
a bom ritmo e crie uma sensação de competição na sala de aula. Ensine 
estas crianças a autoavaliar e acompanhar o seu progresso. Encoraje-os 
a comparar os seus resultados com os outros para que possam ver em 
que ponto estão. Muitas vezes, estas crianças vão concentrar-se numa 
habilidade em que se tornam imbatíveis.

Júpiter em Touro (nascido entre 4 de junho de 2011 e 10 de junho de 2011): 
Estes alunos gostam de usar os seus sentidos, mas também precisam de 
tempo para digerir o que aprenderam, por isso tenham cuidado para não 
os sobrecarregarem com a informação toda de uma só vez. Usar pastas de 
projeto, para que possam adicionar ou tirar páginas, pode ser apenas uma 
maneira de deixá-los deliciar-se com o seu amor por colecionar coisas.

Júpiter em Gémeos (nascido entre 11 de junho de 2012 e 2 de junho de 
2013: Estes alunos polarizam-se em super-rápidos ou super-relutantes — e 
muitas vezes esta tendência tem as suas raízes nas suas experiências de 
aprender a ler. Estes alunos viram o conhecimento adorado como Deus e 
verão Deus como um juiz duro sobre aqueles que não sabem ler, por isso 
os aprendizes relutantes vão se esforçar muito para esconder a sua falta 
de habilidade.

Júpiter em Caranguejo (nascido entre 26 de junho de 2013 e 15 de julho de 
2014): Estes alunos geralmente têm um grande amor pela História e uma 
tendência para confiar mais nas suas memórias do que em informação 
racional. Podem gostar de estar envolvidos em instituições de caridade 
ou em atividades que os façam sentir que estão a fazer algo para tornar o 
mundo um lugar melhor. Ligar lições à criação de uma casa ou cuidar de 
uma família pode motivá-las a fazer mais trabalho cerebral, como álgebra.

Júpiter em Leão (nascido entre 16 de julho de 2014 e 10 de agosto de 
2015): Estes alunos adoram o drama, por isso incorporam oportunidades 
para mostrar as suas habilidades de representação. Exibir ou gravar o seu 
trabalho (mas avisá-los primeiro) para que possam ver-se (e uns aos outros) 
da melhor forma possível. Encoraje-os a mostrar o seu lado generoso e 
altruísta ou nunca os tirará do palco.

Júpiter em Virgem (nascido entre 11 de agosto de 2015 e 8 de setembro de 
2016): Estes alunos gostam de precisão e ordem. Não os incomoda fazer a 
mesma coisa uma e outra vez, mas vai incomodá-los submeterem-se a um 
trabalho menos que perfeito. Podem ser brutais com as críticas, por isso, 
assegure-se sempre que as regras básicas sejam claras e seguidas em 
avaliações paritárias ou autoavaliações.

Júpiter em Balança (nascido entre 9 de setembro de 2016 e 9 de outubro 
de 2017): Estes alunos gostam de trabalhar com os outros, mas em 
aprendizagem em pares; tem de ser estratégico. Colocá-los com alguém de 
quem realmente gostam ou alguém que realmente odeiam e basicamente 
teremos o mesmo problema — nenhum trabalho é feito.

Júpiter em Escorpião (nascido entre 10 de outubro de 2017 e 7 de novembro 
de 2018): Estes alunos têm uma incrível noção do que deixa os outros 
desconfortáveis e vão usá-la para evitar as aulas de Física se os deixar 
pensar que conseguiram incomodá-lo. Ocasionalmente, estes alunos 
deliciam-se com a sua paixão pela literatura gráfica, mas também põem em 
bom uso as suas excelentes capacidades de investigação.

Júpiter em Sagitário (nascido entre 8 de novembro de 2018 e 1 de dezembro 
de 2019): Estes alunos tendem a pensar que sabem tudo, por vezes a forma 
como se expressam pode ser muito insensível. Gostam de “grandes ideias”, 
mas tendem a precisar de orientação para olhar para os detalhes. A ligação 
das lições às crenças religiosas não só lhes dá a oportunidade de explorar 
questões como a compaixão e a dignidade, como lhes dá a oportunidade 
de ver a vida do ponto de vista de outra pessoa.

Júpiter em Capricórnio (nascido entre 2 de dezembro de 2019 e 18 de 
dezembro de 2020): Estes alunos gostam de cargos de responsabilidade, 
mas numa sala de aula com 30 alunos, nem todos podem ser “governantes 
mais velhos”. Geralmente têm uma visão assustadoramente realista do 
mundo e, se estiverem conscientes da concorrência à sua volta, estarão à 

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
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altura do desafio. Precisam de saber onde estão entre os seus 
pares.

Júpiter em Aquário (nascido entre 19 de dezembro de 2021 e 15 
de maio de 2021): Embora este signo seja simbolizado por um 
humano, muitas vezes estes alunos têm a noção de que não 
são realmente humanos. Adoram gadgets de alta tecnologia 
e usam-nos de maneiras que nunca pensámos ser possível. 
Como turma, serão muito inventivos, mas não gostarão de 
fazer o que os outros estão a fazer. Dê-lhes espaço para 
explorarem respostas alternativas às perguntas tradicionais.

Júpiter em Peixes (nascido entre 18 de janeiro de 2010 e 5 de 
junho de 2010) *: Estes alunos são sensíveis ao ambiente 
da sala de aula e podem fechar-se neles próprios se se 
sentirem ameaçados. Consequentemente, podem perder 
algo importante. Eles vão precisar de muitos lembretes, 
exibições úteis e muitas oportunidades para usar a sua ampla 
imaginação.

*Já ouviu falar de Mercúrio retrógrado? Bem, Júpiter também 
entra em movimento retrógrado! Se o seu filho nasceu entre 6 
de junho de 2010 e 22 de janeiro de 2011, terá de verificar qual 
o signo em que Júpiter estava com um astrólogo).

Saturno através dos signos
Enquanto Júpiter pode dar informações sobre como as crianças 
aprendem, Saturno mostra as áreas da vida que precisam de 
ser praticadas e afinadas para alcançar o sucesso. Figuras 
de autoridade, como pais/cuidadores e professores, devem 
ter uma boa compreensão da posição de Saturno para que 
possam estar em boa forma para serem bons educadores e 
estarem em melhor posição para ajudar as crianças ao seu 
cuidado a apreciar a valorização da aprendizagem dos erros.  
Aqui ficam algumas diretrizes, com datas tanto para a geração 
mais velha (pais) como para a geração mais nova (crianças):
Saturno em Carneiro (Geração mais velha nascida entre 3 
de março de 1967 e 28 de abril de 1969; Geração mais nova 
nascida entre 7 de abril de 1996 e 8 de junho de 1998)
Pontos fortes: Atividade física, autossuficiência, afirmação, 
auto-disciplina.
Desafios: Difícil agradar, impaciência, austeros.
Para a geração mais velha, Saturno em Carneiro pode ter 
dificuldade em trabalhar com os outros e também pode 
involuntariamente (ou intencionalmente) iniciar a competição 
entre os seus filhos que leva a um drama desnecessário. 
É importante estar atento às necessidades individuais das 
crianças e saber quando basta. Para as gerações mais novas, 
tem de haver orientação para ajudá-los a compreender o valor 
do trabalho em equipa e das parcerias.

Saturno em Touro (Geração mais velha nascida entre 29 de 
abril de 1969 e 17 de junho de 1971; Geração mais nova nascida 
entre 9 de junho de 1998 e 9 de agosto de 2000)
Pontos fortes: Paciente, metódico, realista, económico, amante 
da natureza.
Desafios: Materialista, movimento lento, teimoso/resistência 
à mudança.
Para a geração mais velha, Saturno em Touro pode ter 
dificuldade em acompanhar o ritmo de estilos de aprendizagem 
mais rápidos que podem estar presentes nos seus filhos. 
Enquanto avançam com as instruções, as crianças ficam 
inquietas e causam problemas. É importante reconhecer que 
mesmo os seus próprios filhos podem ter valores diferentes 
dos seus. Para as gerações mais novas, é necessário que haja 
orientação para compreender o valor dos bens não materiais, 
como a amizade e o compromisso (e muitos outros valores 
que não se pode colocar um preço).

Saturno em Gémeos (Geração mais velha nascida entre 18 de 
junho de 1971 e 31 de julho de 1973; Geração mais nova nascida 
entre 10 de agosto de 2000 e 3 de junho de 2003)
Pontos fortes: Inteligente, sistemático, observador, 
versatilidade.
Desafios: Presunçoso, crítico, demasiado focado em factos e 
figuras.
Para a geração mais velha, Saturno em Gémeos tem medo de 
não saber a resposta, o que pode levá-los a dizer qualquer coisa 
só para parecer que sabem do que estão a falar. É importante 
estar ciente de que as crianças gostam de procurar as suas 
próprias respostas. Para as gerações mais novas, é necessário 
que haja orientação para aprofundarem a compreensão de 
“como?” e “porquê?” as coisas funcionam, em vez de apenas 
procurarem detalhes triviais.

Saturno em Caranguejo (Geração mais velha nascida entre 1 de 
agosto de 1973 e 16 de setembro de 1975; Geração mais jovem 
nascida entre 4 de junho de 2003 e 15 de junho de 2005)
Pontos fortes: Protetor, útil, astuto, perseverante. 
Desafios: Esconder sentimentos, compararem-se com os 
outros, sentir pena de si mesmo.
Para a geração mais velha, Saturno em Caranguejo pode ser 
inseguro em lidar com as emoções poderosas, as crianças são 
capazes de expressar. Trabalhar através de traumas passados 
e desenvolver mecanismos positivos para ajudar as crianças a 
trabalhar em dificuldades devem ser uma prioridade. Para as 
gerações mais novas, é necessário que haja orientação sobre 
como gerir as emoções e estabelecer limites para que não 
sejam atraídos para os dramas dos outros.

Saturno em Leão (Geração mais velha nascida entre 17 de 
setembro de 1975 e16 de novembro de 1977; Geração mais 
nova nascida entre 16 de junho de 2005 e 1 de setembro de 
2007)
Pontos fortes: Auto-garantido, responsável, de bom coração.
Desafios: Defensivo quando criticado, auto-consciente, 
exigente.
Para a geração mais velha, Saturno em Leão pode ter 
dificuldade em estar “no palco” se se sentir menos que 
perfeito. Infelizmente, numa sala de aula em casa, muitas 
vezes não podemos estar sempre em forma. É importante 
perceber que, enquanto estiver no comando da sala de aula, 
deve permitir aos seus filhos os meios para se expressarem. 
Para as gerações mais novas, é necessário encorajar o 
desenvolvimento de uma autoestima mais robusta e aceitar 
que os erros são as ferramentas de aprendizagem da vida.

Saturno em Virgem (Geração mais velha nascida entre 17 de 
novembro de 1977 e 20 de setembro de 1980; Geração mais 
nova nascida entre 2 de setembro de 2007 e 28 de outubro 
de 2009)
Pontos fortes: Saúde consciente, atenta, discricionária, 
eficiente. 
Desafios: Altivo, expectativas impossíveis, preocupação em 
excesso.
Para a geração mais velha, Saturno em Virgem pode muitas 
vezes ficar tão envolvido em “como ensinar?” que esquecem 
o quanto realmente gostam. É importante dar o máximo de 
diversão à aprendizagem que puder sem se preocupar com o 
progresso do trabalho dos seus filhos. Para as gerações mais 
novas, é necessário encorajar a dar mais atenção ao panorama 
geral, em vez das minúcias de factos e figuras mundanos.

Saturno em Balança (geração mais velha nascida entre 21 de 
setembro de 1980 e 28 de novembro de 1982; Geração mais 
nova nascida entre 29 de outubro de 2009 e 4 de outubro de 
2012)

Pontos fortes: Lealdade, diplomacia, bem-educado, 
cooperativo.
Desafios: Indecisão, irrealista, excesso de compromisso.
Para a geração mais velha, Saturno em Balança pode ter 
dificuldade em decidir o que querem que os seus filhos 
consigam. Eles tendem a pensar que empurrar as crianças para 
um alvo, vai fazê-los parecer maus. No entanto, as crianças 
precisam de orientação e direção — e apenas a quantidade 
certa de educação para as encorajar. Para as gerações 
mais novas, é necessário encorajar a ser autossuficiente e 
impulsionado pelas suas próprias ambições.

Saturno em Escorpião (Geração mais velha nascida entre 29 
de novembro de 1982 e 16 de novembro de 1985; Geração mais 
nova nascida entre 5 de outubro de 2012 e 22 de dezembro de 
2014)
Pontos fortes: Persistente, intrigante, perspicaz.
Desafios: Demasiado ambicioso, focando-se na fraqueza dos 
outros.
Para a geração mais velha, Saturno em Escorpião pode 
ter dificuldade em recuar e permitir uma aprendizagem 
independente. As crianças que fazem a sua própria pesquisa 
podem parecer ameaçadoras para o estilo de ensino, porque 
as crianças afastam-se demasiado dos objetivos da aula. É 
importante aprender a relaxar na sala de aula e não tentar 
tanto manter as coisas sob controlo absoluto. Para as 
gerações mais novas, é preciso encorajar a aprender a deixar 
de fora as táticas, as ideias ou mesmo as pessoas que não 
lhes são úteis.

Saturno em Sagitário (Geração mais velha nascida entre 17 
de novembro de 1985 e12 de fevereiro de 1988; Geração mais 
nova nascida entre 23 de dezembro de 2014 e 19 de dezembro 
de 2017)
Pontos fortes: Destemido, seriedade, honestidade, filosófica. 
Desafios: Sem tática, demasiado académico, hipócrita.
Para a geração mais velha, Saturno em Sagitário tem o 
potencial de ser um professor eficaz se a tentação de dar as 
“respostas” puder ser evitada. As crianças tendem a desfrutar 
da aprendizagem através da exploração, auxiliando como um 
guia observador em vez do líder, permitirá às crianças o tipo 
certo de liberdade. Para as gerações mais novas, é necessário 
encorajar os outros a exprimirem os seus pontos de vista e 
opiniões.

Saturno em Capricórnio (Geração mais velha nascida entre 13 
de fevereiro de 1988 e 5 de fevereiro de 1991; Geração mais 
nova nascida entre 20 dezembro 2017 e 21 de março de 2020)
Pontos fortes: Disciplinado, trabalhador, autocontrolado. 
Desafios: Implacável, desconfiado dos outros, demasiado 
preocupado com o estatuto. 
Para a geração mais velha, Saturno em Capricórnio tende 
a focar-se mais no resultado do que no processo de 
aprendizagem. É importante celebrar as conquistas, mas é 
igualmente importante examinar erros e retrocessos. Estar 
confortável em fazer alterações e correções deve fazer parte 
de todos os repertórios em sala de aula. Para as gerações mais 
novas, é necessário encorajar os outros nas suas ambições 
sem julgá-los sobre a lentidão com que as conseguem.

Saturno em Aquário (Geração mais velha nascida entre 6 de 
fevereiro de 1991 e 21 de maio de 1993; Geração mais nova 
nascida entre 22 de março de 2020 e 6 de março de 2023)
Pontos fortes: mente aberta, amigável, genuína, imparcial. 
Desafios: Clínico, recusa em seguir regras, indiferença.
Para as gerações mais velhas, Saturno em Aquário pode 
criar tantas regras e alterações para garantir a igualdade e 
a liberdade que a burocracia se torna frustrante para todos 
os envolvidos. Permitir que as crianças expressem a sua 
individualidade — mesmo que seja diferente da sua — criará 
experiências de aprendizagem animadas e interessantes.  

Para as gerações mais novas, é necessário encorajar a 
aceitar regras e regulamentos como parte da vida.

Saturno em Peixes (Geração mais velha nascida entre 22 
de maio de 1993 e 6 de abril de 1996; Geração mais nova 
nascida entre 7 de março de 2023 e 24 de maio de 2025)
Pontos fortes: Humildade, fácil, imaginativo. 
Desafios: Medo do fracasso, aflito, desordenado.
Para a geração mais velha, Saturno em Peixes tem de 
trabalhar para se tornar mais organizado. Os recursos 
não reutilizados tendem a perder-se, fora de ordem 
ou mesmo a tornarem-se completamente ineficazes. 
Tente manter uma rotina que funcione para todos os 
envolvidos e faça com que os alunos ajudem a arrumar 
as coisas. Para as gerações mais novas, é necessário 
encorajar a planear o futuro e manter uma rotina que os 
ajude a evitar serem esmagados pelo caos.

Ciclos de Desenvolvimento
Compreender os signos de Júpiter e Saturno de uma 
criança no momento do nascimento é um grande 
começo, mas, os planetas continuam a moverem-
se, criando aquilo a que os astrólogos chamam de 
“trânsitos”. Utilizando uma extensa base de dados 
de relatórios de comportamento, consegui descobrir 
uma correlação entre estas fases astrológicas e uma 
análise quantitativa do comportamento. A compreensão 
dos trânsitos pode ajudar a prever quando é que as 
crianças vão sentir stress, o que, naturalmente, teria 
um efeito sobre o comportamento. Eis algumas 
fases fundamentais do desenvolvimento utilizando a 
astrologia para obter informações sobre as fases críticas 
do desenvolvimento.
3 anos: Primeira quadradura de Júpiter em trânsito à sua 
posição natal (os marcos do desenvolvimento incluem 
caminhadas confiantes, ser capaz de ser compreendido 
por alguém que não os cuidadores primários e ser 
treinado no penico).
6 anos: Primeira oposição de Júpiter em trânsito à sua 
posição natal (os marcos do desenvolvimento incluem 
ser capaz de controlar um lápis/caneta/pincel para criar 
formas básicas).
7 anos: Primeira quadratura de Saturno em trânsito 
à a sua posição natal (os marcos de desenvolvimento 
incluem perder os dentes de leite e fazer perguntas 
sobre a mortalidade). Sei pelos dados que recolhi que 
há muitas vezes um decréscimo no desempenho 
académico nesta idade.
9 anos: Quadratura decrescente de Júpiter em trânsito 
à sua posição natal (os marcos do desenvolvimento 
incluem ser capaz de distinguir-se entre a fantasia e o 
mundo real).
11-12 anos: O primeiro retorno de Júpiter à sua posição 
natal (os marcos do desenvolvimento incluem ir para 
uma escola maior e misturar-se com crianças de 
diferentes origens). Sei pela minha base de dados sobre 
o comportamento dos alunos, que as crianças desta 
faixa etária estão mais frequentemente em apuros por 
comportamento disruptivo.
13 anos: Primeiro aspeto Ptolemaico em trânsito a 
partir de um planeta exterior (Úrano) que faz sextil à 
sua posição natal, ao mesmo tempo que Júpiter em 
trânsito também faz sextil à sua posição natal. (É aqui 
que as coisas ficam um pouco loucas para os pais e 
professores). Os marcos do desenvolvimento incluem a 
valorização dos pares mais do que figuras de autoridade 
e “mentalidade de gang”. Sei pela minha base de dados 
sobre o comportamento dos alunos, que as crianças 
desta faixa etária estão mais frequentemente em 
dificuldades por provocação.
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14/15 anos: Primeira oposição de Saturno em trânsito à sua 
posição natal e outra quadratura de Júpiter em trânsito (os marcos 
do desenvolvimento incluem ortodontia — Saturno governa os 
dentes — e as mudanças de humor). Sei pela minha base de 
dados sobre o comportamento dos alunos, que as crianças desta 
faixa etária estão mais frequentemente em dificuldades por não 
fazerem trabalho suficiente.
18 anos: Trânsito de Júpiter em oposição à sua posição natal. E 
simplesmente para acrescentar, só porque uma pessoa atinge os 
18 anos, não significa que se torne instantaneamente um adulto.

Desenvolvimento Cerebral na Adolescência: Uma nota especial
A adolescência astrológica pode ser vagamente definida como 
os anos entre o primeiro retorno de Júpiter (11 anos) e a conclusão 
da primeira oposição de Saturno à sua posição natal (idade 15).

Sem dúvida, não há fase de desenvolvimento mais complicada 
do que a adolescência, por isso, um pensamento para os pais 
que tiveram um ou mais filhos a passar pela puberdade durante 
a quarentena. Quando as crianças são jovens, são mais fáceis 
de gerir, porque não chegaram ao estágio das suas vidas em 
que estão prontas para serem independentes. Os adolescentes 
estão presos entre a necessidade de fazer as suas próprias 
coisas e a frustração em serem incapazes de ser emocional ou 
financeiramente independentes dos seus pais. Até há alguns 
anos, esta culpa era das “hormonas enfurecidas”. Mas agora, 
sabemos que algo mais está a acontecer.
O cérebro adolescente desenvolve-se a um ritmo incrível. 
Pensava-se que só o cérebro dos bebés se desenvolvia a tal 
velocidade. O que se entende agora sobre o cérebro de um 
adolescente é que ele próprio está essencialmente a renovar-se. 
O que também se compreende agora é que esta súbita explosão 
de desenvolvimento cerebral só dura um par de anos, durante os 
primeiros anos de adolescência, e então o cérebro torna-se mais 
“fixo”, essencialmente bloqueando quaisquer maus hábitos que 
se tornarão incrivelmente difíceis de quebrar no futuro.  Apesar 
de os adolescentes parecerem saber todas as respostas, ainda 
precisam do apoio dos seus pais/cuidadores e professores para 
os ajudar a compreender as consequências das suas decisões. 
Os seus cérebros nesta fase podem ser comparados a um novo 
condutor a experimentar um Lamborghini.
Infelizmente, este tempo importante muitas vezes não é 
reconhecido pelo sistema educativo que tende a focar-se nos 
adolescentes mais velhos enquanto se preparam para os exames.  
No entanto, se os pais tiverem tempo para dar prioridade a estes 
anos, têm a capacidade de ajudar os seus filhos a desenvolver os 
hábitos que lhes servirão bem para o resto das suas vidas.
Educar e nutrir crianças é um dos maiores desafios da vida, bem 
como, o mais gratificante. Quando aproveitamos o tempo para 
compreender os ciclos de Júpiter e Saturno nas suas vidas, bem 
como os nossos, temos essencialmente as chaves do sucesso.
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o Sol também nos permite ver características do nosso pai 
biológico e onde está situado e que aspetos faz dá-nos o RX 
completo. Em relação à 1ª lei do Amor-Hierarquia segundo Bert 
Hellinger, por vezes pode existir conflitos de autoridade, ou 
seja, conflito com a figura paterna e com a hierarquia, muito 
simples de observar, mas difícil de praticar, por exemplo: quem 
veio primeiro, os pais ou os filhos?

A Hierarquia é vertical, mas algumas pessoas que possam 
sentir que o seu pai foi um inútil em algum setor, ou nem o 
chegaram a conhecer como será que consideram os outros? 
Mais tarde e nos seus descendentes existirão emaranhamentos 
na hierarquia, quando os filhos querem tomar o lugar dos pais 
aqui também há desordem, nós enquanto filhos devemos ter 
gratidão pelos pais e fazer da vida o melhor que pudermos, 
isto é sentido de hierarquia.

No nosso Mapa natal através do Sol, Júpiter e Saturno nos dá 
as devidas pistas em relação á hierarquia.

O Mapa Natal é só uma primeira camada das muitas 
existentes, se estudarmos cada vez mais fundo podemos 
extrair as maravilhosas pedras preciosas das quais somos 
portadores.

As pedras preciosas que podemos aceder, são aquelas que 
vêm da nossa ancestralidade, e como toda a pedra preciosa 
antes de estar em um belíssimo anel ou fio, a sua primeira 
aparência nos pode mostrar a imperfeição a pedra em bruto 
que terá de ser esculpida.

Bert Hellinger, filosofo, teólogo, desenvolveu um método 
que se chama Constelações Familiares, uma abordagem 
sistémica-fenomenológica que tem crescido pelo mundo, em 
especial as pessoas que se interessam por evoluir através 
do autoconhecimento, na Astrogenealogia abordamos as 
Constelações Familiares em Astrologia.

Bert Hellinger criou três Leis do Amor:
1- Hierarquia
2- Equilíbrio
3- Pertencimento

O Poder da Nossa Ancestralidade
A nossa chegada a este planeta no seio da nossa família, não 
herdamos só a genética, mas também sistemas de crenças e 
comportamentos, pois a nossa família é um campo energético 
no interior do qual nós evoluímos. Cada um, desde que 
nascemos ocupamos um lugar único. A natureza deste campo 
de energia familiar é determinada pela história da nossa 
família principalmente a sua consciência.

Todos nós temos uma identidade, que no nosso mapa é 
representado pelo Sol, também através dele podemos observar 
como podemos brilhar nesta experiência que escolhemos 
aqui na terra, ou será também os sonhos que foram criados 
por alguns dos nossos ancestrais e nós temos a felicidade de 
os poder concretizar? O caminho feito por eles com as vitorias 
e as derrotas de acordo com o espaço e tempo existentes, no 
nosso ADN estão impressos muitos desses dons e talentos, 

Arminda Mestre 
Sócio 263

Olá, sou Arminda Rosa Mestre, 
nasci com o Sol no signo de Peixes 
a Lua em Caranguejo e um belo 
trígono a Neptuno no MC do meu 
Mapa Natal.

Desde que me conheço que sou 
apaixonada pela Astrologia, só 
através do estudo do céu e na 
imensidão das estrelas, sinto 
que a minha participação nesta 
passagem por este Planeta, passa 
pelo propósito de poder dar o meu 
contributo ajudando e acolhendo, 
quem me procura na busca da 
verdadeira essência, a Astrologia 
permite-nos essa descoberta e a 
capacidade de nos tornarmos na 
nossa melhor versão.

Nos meus atendimentos utilizo 
sempre o Mapa Natal, no sentido de 
poder ajudar a pessoa a entender, 
aquilo que o(a) traz à consulta, e 
que o seu momento de dor, pode 
ser também o seu momento de 
resgate da sua essência.

O meu percurso profissional:

https://armindarosamestre.com/
sobre-mim/

O Equilíbrio entre o Dar e o Tomar
Em um relacionamento para existir o sentido de equilíbrio é preciso dar e receber de 
forma equilibrada, se um dá mais do que recebe faz com que o outro se sinta em divida, 
e já o outro que deu mais e não recebeu, fica cheio de culpa, o que causa conflitos 
no relacionamento. Nas nossas famílias de origem conhecemos diferentes modelos 
ou padrões de uma relação conjugal, tanto no “bem como no mal”, por isso, para que 
a relação seja bem-sucedida, precisamos passar por vários testes experimentando 
os modelos que recebemos dos nossos pais e, eventualmente libertarmo-nos dos 
padrões antigos e encontrar novos para que a relação encontre o equilíbrio. Talvez 
os emaranhamentos nas relações conjugais resultem dos emaranhamentos de cada 
parceiro com o seu grupo familiar, e isto pode acontecer, quando um os ambos, sem 
que o percebam, são tomados ao serviço, como substitutos de antigos conflitos dos 
respetivos grupos familiares. No nosso Mapa Natal o planeta Vénus e Marte nos dá 
informações acerca da existência deste equilíbrio ou não.

O Sentido de Pertença
A lua tem muita influência em nós principalmente nas nossas emoções e 
sentimentos, no nosso mapa para além da figura materna o feminino entre outras 
características, simboliza também os vínculos primários, e a necessidade de fazer 
parte da nossa família, o vinculo de pertença é o direito de pertencer a uma família, 
ter um lugar onde sejamos respeitados e reconhecidos, muitos dos problemas 
familiares existentes nascem quando se excluem pessoas na nossa família, ou não 
lhe dando o reconhecimento, que podem ser: relacionamentos paralelos, crianças 
adotadas, abortadas, suicídios, homossexualidade, doenças, etc. ou seja qualquer 
pessoa que tenha sido excluída do sistema mais tarde outra pessoa do sistema 

 
 
O MAPA NATAL E A NOSSA 
ANCESTRALIDADE
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aparece com o mesmo problema, a fim de equilibrar a alma da 
família. Os conflitos da lua no nosso mapa mostrarão tendências 
de emaranhamentos sistémicos, estes estão armazenados 
no inconsciente familiar e estão relacionados á inclusão e 
exclusão. O trabalho com a nossa lua é muito importante pois 
permite-nos integrar este sentimento de pertença o que nos 
conduz á integração no sistema e à liberdade para não estramos 
condenados á autoexclusão em alguma área das nossas vidas, 
trabalhar a lua em um processo terapêutico é trabalhar a “minha 
mãe interna” se não conseguimos ver as feridas abertas que se 
tem com a mãe, estamos sujeitos á autoexclusão, pois não nos 
recordamos como percecionamos estes sentimentos enquanto 
crianças. As feridas da nossa criança interior podem estar 
abertas e a necessitar da devida cura. Estas feridas podem ser 
de abandono, rejeição, humilhação, injustiça e traição.

O Amor Cura
Todos estes emaranhamentos acontecem porque na nossa 
família alguns foram excluídos, rejeitados, esquecidos, vendidos 
ou abortados e a alma familiar sabe da existência de todos pois 
todos pertencem, cabe-nos a nós incluir todos sem exceção, 
se bem que não sabemos o que está oculto, mas sabemos 
os conflitos que temos, e sendo assim podemos através do 
conhecimento do nosso Mapa Natal e das dinâmicas existentes 
poder fazer um diagnóstico mais objetivo para que possamos 
desatar certos nós, e os nossos descendentes possam ter uma 
vida mais feliz e com mais amor.

Os mandatos familiares através de Saturno
A palavra mandato deriva do latim manus – (mão) e dare (dar) 
fazendo referência a um encargo que deve ser dado em mãos.

De acordo com o cenário a colocação e os aspetos deste planeta 
com os restantes obteremos informações dos mandatos que 
nos foram passados.

Maria (nome fictício) chegou com a seguinte queixa: Não aguento 
mais este relacionamento, estou muito triste e angustiada, ele 
não me ama, vai para os EUA.

Maria dizia constantemente que o relacionamento lhe causava 
mau estar e ela tinha de terminar antes do seu namorado ir para o 
Estrangeiro, pois a sua vida estava de pernas para o ar, perguntei 
qual a relação com o pai e a mãe, e ela disse que o pai tinha sido 
ausente não o chegou a conhecer. No decorrer da consulta Maria 
confessou que muitas vezes a mãe lhe dizia que ela não deveria 
existir, pois tinha sido uma gravidez não planeada e o seu pai 
não quis assumir.

Podemos observar no Mapa o aspeto de quadratura da Lua em 
Capricórnio com Saturno e Plutão já por si nos dá informações, 
com um Sol de casa 8, a mãe viveu o mesmo drama com a avó 

segundo Maria, ela também não conhecia o pai biológico, os 
emaranhamentos vão passando de pais para filhos sem que 
os mesmos possam tomar consciência destas dinâmicas 
ocultas.

Na Astrogenealogia podemos aceder a estes conhecimentos 
com mais profundidade. um estudo que nos ajuda a tomar 
consciência dos mandatos e daquilo que está oculto no nosso 
Mapa e dos emaranhamentos existentes que a proveniência 
vem da nossa ancestralidade, claro que este é o lado mais 
desafiador, mas também nos permite tomar consciência para 
poder fazer diferente.

O mandato aqui é: “Não deverias existir” Saturno em 
Escorpião.

Também de se observar que o Sol em Aquário (ovelhas negras 
do sistema, ou aqueles que podem romper certos mandatos 
do sistema) no setor 8 onde Saturno está em trânsito, Plutão 
em trânsito casa 7 vem acionar e colocar á luz todos estes 
emaranhados existentes neste sistema familiar e questões 
com mãe e passado, a negação de Maria em relação a este 
relacionamento e a dor oculta da rejeição era notória no seu 
rosto. Neptuno em trânsito que passou por Marte e ainda 
ativo se bem que está separativo, mas somente a 5 graus, 
a sua conjunção que traz entre Marte e Vénus no seu Mapa 
Natal lhe traz muita atração e repulsão no plano afetivo, 
ambos com um aspeto desafiador a Urano e Júpiter estes em 
conjunção. Marte e Vénus nos fala do equilíbrio  entre dar e 
receber. O seu Ascendente é Caranguejo o tema da Família 
é muito forte. Muito mais se podia dizer deste Mapa, mas 
nele podemos ver o quanto este sistema familiar e através de 
Maria os emaranhamentos estão presentes, e os mandatos 
do sistema, mas também o quanto a Alma do sistema grita 
para que tudo seja incluído (Pertencimento), fique em ordem 
(Hierarquia), e (Equilíbrio).

Para o Sistema enquanto não se incluírem todos que 
pertencem, o mesmo problema acontece, a fim de equilibrar 
a Alma Da Família.
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A astrologia tem sido uma prática multidisciplinar desde os 
seus primórdios, exigindo mentes capazes de navegar dentro 
dos limites da matemática, ao mesmo tempo que transcende os 
limites da linguagem simbólica, com mais do que um beijo de 
intuição pelo caminho.

Estas capacidades servem-nos bem, pois dão aos astrólogos a 
flexibilidade para integrar o desfile de objetos recém-descobertos 
que nos têm pressionado desde 1781, com Úrano. Os asteroides 
entraram com o novo século, com Ceres em 1 de janeiro de 1801, 
depois Pallas e Juno e Vesta. Décadas se passaram antes de se 
encontrarem mais, razão pela qual estes quatro sempre tiveram 
um interesse particular. O desfile tornou-se uma inundação, 
contando agora com dezenas de milhares.

Urano e Neptuno esticaram o nosso antigo modelo de 
governação. Esta avalanche de rochas e bolas de neve a demoliu. 
Se mais planetas reais aparecerem, não temos espaço para eles. 
A não ser que. A menos que adotemos uma abordagem mais em 
camadas de como os objetos não planetários são integrados em 
interpretações.

Os planetas, ou estrelas errantes, como as coisas que se movem 
ou que se movem, devem ser masculinos por definição. Não 
podem ser de outra forma. A divisão de género na cosmologia 
grega situa-se entre as coisas femininas, especialmente as 
coisas fixadas no lugar, e os seres ou espíritos animados 
masculinos. Esta divisão, modificada, passou para a psicologia 
moderna como animação e animus, para rotular a sombra 
feminina (anima) dentro dos homens e a sombra masculina 
dentro das mulheres (animus). Os gregos não estavam sozinhos 
nesta visão de mundo: yang e yin no Extremo Oriente são 
conceitos semelhantes.

Esta divisão de género informa toda a mitologia grega, 
possivelmente toda a mitologia indo-europeia. Por esta razão, 
todas as divindades do céu mutável são masculinas (Ouranos, 
Cronus, Zeus) e todas as divindades da terra estável são 
femininas (Gaia, Rhea, Demétro). A Terra está sempre lá, confiável 
e de confiança. Vai-te embora durante um ano e volta, ela vai 
estar lá para ti, mesmo onde a deixaste. Desastres naturais são 
atribuídos aos Titãs e Gigantes presos em Tártaro. Terramotos? 
Não é a sua ção. A culpa pelos tremores de terra vai para 

Poseidon, agitador da Terra e deus do mar. Tethys é o oceano 
em si, como uma coisa; Oceanus é a sua consorte, mas ele 
é o deus dos rios e, em particular, do rio mundial que rodeia 
a Terra. Ele move-se; Não tem. Poseidon é propriamente o 
deus das ondas e da superfície do mar, aquele que faz Tethys 
mover-se. Hera é deusa do ar e da atmosfera, enquanto Zeus 
é o deus do trovão e da tempestade, aquele que faz Hera 
mover-se. Ventos, aquele sopro onde vão? Estes pertencem 
a Éolus, um deus menor que foi dotado deste poder no 
domínio de Hera, no entanto, por Zeus, porque ele é homem.

O dever é uma palavra-chave para todas as deusas. Hera 
pode ser rainha dos céus, mas as invasões dos homens, até 
mesmo o seu próprio marido dando o que é dela, diminuem 
a glória do seu estatuto. É uma troca: para o direito de se 
chamar rainha, ela deve aceitar ser menos do que soberana. 
Demétre, como Mãe da Terra, está ligada a esta Terra, 
enquanto Perséfone está ligada no tempo à sua mãe e ao 
seu marido em igual medida. Hestia, como uma deusa 
virgem, diz-se que é propriedade própria, mas está amarrada 
pelo dever de fogo de lareira. Athena, também propriedade 
própria, é, no entanto, amarrada pelo dever à cidade que tem 
o seu nome. Nas suas histórias e mitos, as deusas são figuras 
reativas, respondendo a um protagonista que é homem e que 
de alguma forma se meteu ou interferiu no seu domínio. Os 
deuses fazem maldade e as deusas agem em defesa.

Compare as deusas na sua liberdade ou latitude de movimento 
com os deuses. Zeus pode manifestar-se em qualquer lugar 
a qualquer momento, à sua escolha, mas pode ser convocado 
pelo cheiro de uma mulher! Hermes pode viajar para qualquer 
lugar, mesmo para o Submundo. Hades pode entrar em 
erupção no mundo da superfície, para raptar Perséfone, por 
exemplo. Poseidon pode visitar qualquer praia banhada 
pelo mar, mas não é mantido à beira-mar, como no conto 
da violação de Medusa, por exemplo. Apolo é responsável 
pelo Sol, mas não está obrigado a isso da mesma forma que 
Hestia está ligada à sua lareira. Ares está envergonhado pela 
sua cobardia e machismo oco. É apanhado em circunstâncias 
embaraçosas e detido por ridículo. Ninguém citou os deuses 
como cidadãos modelo. Os primeiros pregadores cristãos 
usaram os mitos dos deuses comportando-se mal como 
forragens nos seus sermões para ganhar convertidos.

Bryan começou a estudar astrologia 
em 1987 e com consultório 
particular na década de 1990, 
depois escrevendo e ensinando 
nos anos mais recentes. Estudou 
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Isto é crucial: Apolo não é o sol em si, não a bola de fogo no céu. A bola de fogo 
em si é Hélios, um Titã, e é obediente a Apolo. Apolo é propriamente o deus da 
luz solar, entendido como o poder do Sol. Júpiter Zeus não é a grande bola de 
gás no céu; a bola tem o seu próprio nome, que é Phaeton, o Brilhante, outro 
Titã obediente a Zeus e ao seu pai Hélio. Vénus Afrodite não é o seu planeta 
como o conhecemos hoje. Sua Estrela da Manhã foi o Fósforo Titã (Lúcifer) e o 
Hesperus Titan (Vesper) foi a sua Estrela da Noite. Em tempos muito antigos, 
estas ‘estrelas’ não eram reconhecidas como sendo duas manifestações do 
mesmo objeto. Mas, como objetos que vagueiam e às vezes desaparecem 
completamente, eram reconhecidos como seres masculinos subordinados. A 
mãe de Fósforo e Hesperus era Eos (Aurora), Titã da Aurora. Os Titãs eram 
uma população especial de coisas muito grandes no mundo natural, que 
tinham força proporcional ao seu tamanho, mas não ao poder divino e ao 
uso discricionário da sua força inata para além das suas tarefas e deveres 
nomeados.

A maravilha não é que a astrologia tenha apenas dois planetas femininos, 
mas que temos planetas femininos, porque o paradigma da cosmologia grega 
era naturalmente resistente à ideia. Afrodite não era uma deusa grega nativa 
e não estava ligada à sua cosmologia. O seu nome e o mito da sua origem 
confirmam uma fonte na Mesopotâmia através da Anatólia. É uma versão 
importada de Ishtar e Astarte. Ishtar tinha sido o daemon das Estrelas da 
Manhã e da Noite na Babilónia já há milhares de anos. Não foi um trecho para 
Afrodite assumir os traços e o papel de Eos na imaginação cultural e, assim, 
tornar-se uma versão mais suave, mais estética, mais domesticada, menos 
libidinosa de Ishtar voraz. Na Vénus Romana, a mistura está completa. Mesmo 
assim, Afrodite destaca-se como a deusa com a mais ampla latitude de ação 
e movimento dentro do panteão. Ela quebra todos os tabus sociais do seu 
tempo e lugar e fica impune, tal como o próprio Zeus.

Se o estatuto de Afrodite como importante torna o seu género compreensível, 
esta explicação não está disponível para a Lua. Tal como acontece com 
o seu irmão Apolo, Artemis não é a bola de rocha (ou queijo) em si — é a 
Selene Titanness. Artemis é a deusa do luar. A Lua está sozinha como uma 
dupla feminina: o único corpo planetário feminino e o único corpo planetário 
naturalmente sob a direção de uma deusa. Esta é a verdadeira exceção na 
cosmologia. Porquê? Pode ser rastreável à polaridade vinculada do Sol e da 
Lua como “irmão Sol, irmã Moon” devido à sua relação evidente. Pode ser uma 
concessão ao poder esmagador e importância da Lua nos ritmos naturais da 
fertilidade. Pode ser tão simples como uma observação que, enquanto a Lua 
se move, nunca vai muito longe e, assim, partilha uma certa amarra no tempo 
e no lugar com outras deusas.

A conclusão de tudo isto é que as deusas não gostam de governação no 
sentido habitual da palavra. Têm autoridade dentro de domínios de âmbito e 
profundidade limitados. É-lhes negada verdadeira autonomia e soberania nos 
seus domínios por divindades masculinas mais poderosas que se intrometem 
nas suas preocupações e invadem o seu espaço. A sua postura dentro do seu 
espaço é vigilante, vigilante. Não iniciam o drama, porque querem ser deixados 
em paz para cuidar dos seus deveres. Onde gozam de sucesso é apesar dos 
deuses, nunca por causa dos deuses. Agem para defender o status quo. Por 
estas razões, dizemos que têm tutela sobre os seus domínios.

Intrometer-se é um tema recorrente nos mitos da deusa do asteroide e Zeus é 
o principal agressor. Acredita-se que a Faixa de Asteroides é material para um 
planeta que não se fundiu, principalmente devido à interferência gravitacional 
de Júpiter (Zeus). Os asteroides orbitam na zona de transição entre o último 
‘planeta pessoal’ (Marte) e os gigantes sociais ou geracionais (Júpiter e além). 
As pessoas não repudiam facilmente ou projetam Vénus ou Mercúrio, mas um 
Marte deserdado é problemático, mesmo fisicamente perigoso, porque outras 
pessoas vão apanhá-lo e usá-lo como arma contra o seu próprio dono. Para 
além de Marte, os asteroides apresentam um desafio semelhante. As suas 
órbitas formam um anel de proteção no limite do que é facilmente tomado 
como uma energia pessoal. São propriedade quando o que protegem está sob 
ameaça de perda.
Os domínios das quatro deusas do asteroide são quadrantes específicos das 
casas. Não governam planetas. Não mandam sinais. Na verdade, também 
não governam as casas, mas defendem e protegem os quadrantes das casas 
que lhes interessam. Estão ligados à terra e as suas preocupações estão 
aqui no nosso mundo. Que deve haver quatro deusas de asteroides e quatro 
quadrantes é um convite aberto para encontrar correspondências.

 
OS QUATRO ASTEROIDES 
FEMININOS
GUARDIÕES DOS QUADRANTES
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Começando no Ascendente e prosseguindo com o movimento 
zodiacal, há quatro quadrantes delimitados pelos quatro 
ângulos da roda de gráfico. Cada quadrante começa com uma 
casa angular no seu ângulo, em seguida, uma casa Sucedente 
seguinte, em seguida, uma casa cadente arrastando-se para 
o seu próximo. Na roda natural, com Carneiro no Ascendente, 
cada quadrante começa com um signo cardeal, alinhado, 
portanto, com os pontos cardeais da bússola. Estes sinais 
cardeais trazem os quatro elementos para os seus ângulos 
em sequência: Fogo ao Ascendente, Água para o IC, Ar para 
o Descendente, Terra para o Meio-Monte. (No contexto das 
casas, identificamos frequentemente o Fogo como Vida, Água 
como Finais, Ar como Relação e Terra como Substância.) 
Cada casa angular contém dentro de si, em miniatura, a 
preocupação central de todo o quadrante, como o Sujeito. 
O elemento natural de cada casa angular identifica qual é a 
preocupação. Em relação a esta casa angular, as casas de 
Sucedente e cadente são meras extensões do Sujeito.

Por exemplo, o quadrante de fogo começa no gráfico 
Ascendente. Estando a leste do meridiano, pertence ao Eu. 
Estando abaixo do horizonte, este é o Eu privado. Ser Fogo, 
é tudo sobre a vida, uma encarnação da vida. O quadrante de 
fogo, portanto, é tudo sobre o Eu. Mas, dentro deste quadrante, 
a casa angular é o Eu dentro do Eu, res ipsa, a mesma coisa, 
como Sujeito, o Quem da história. A casa Sucedente descreve 
os talentos, habilidades, recursos, habilidades do Self - o que o 
Eu traz à mesa, como diz o ditado. Estes serão Verbos, o “Como 
da História”. A casa cadente, com âmbito alargado, identifica o 
que está ao alcance do Eu no seu ambiente imediato. Isto será 
o que o Eu pode agir, o objeto da história. E agora temos uma 
frase completa: Sujeito Quem, Verbo Como, Objeto O que.

O quadrante de água começa no gráfico IC. Estando a oeste 
do meridiano, pertence a Outros. Estando abaixo do horizonte, 
isto diz respeito à vida privada que é partilhada com outros 
do Lar.

Sendo Água, é tudo sobre laços emocionais dentro de 
relações não negociáveis. Dentro deste quadrante, a casa 
angular é a Família dentro da Família, res ipsa, como Sujeito. É 
a linhagem. A casa Sucedente descreve os recursos coletivos 
da Família, talentos, habilidades e habilidades. As crianças 
estão aqui porque são agentes através dos quais uma família 
pode estender o seu alcance. A casa cadente identifica, mais 
uma vez com âmbito alargado, o que a Família atua: servos, 

aprendizes, animais, o trabalho da quinta ou a indústria de 
casas de campo do negócio familiar nos velhos tempos. É o 
“O que para os Que da Família”.

O quadrante de ar começa no gráfico Descendente. Estando 
a oeste do meridiano, pertence a Outros. Estando acima do 
horizonte, estes Outros estão no domínio público, mas são 
individualmente Outros, não coletivos Outros. Sendo a Ar, 
trata-se de relações negociadas de natureza opositora. Dentro 
deste quadrante, a casa angular é a Outra Pessoa, como 
Sujeito. Muitas vezes este é o cônjuge. A casa Sucedente 
identifica o que Outro pode fazer ou é capaz de fazer. A 
casa cadente descreve, com âmbito alargado, onde Outros 
podem agir e define as regras de empenhamento e os limites 
prováveis de ação.

O quadrante da Terra começa no MC. Estando a leste do 
meridiano, pertence ao Eu, mas agora, estando também acima 
do horizonte, este é o Eu no domínio público, um indivíduo 
no coletivo da comunidade. É a única família entre todas as 
famílias, mesmo que o quadrante aéreo seja o Único Eu entre 
outros Eus. Sendo a Terra, trata-se de estruturas duradouras 
e do que se constrói para o futuro no espaço comum. Dentro 
deste quadrante, a casa angular identifica a autoridade 
executiva, quer do Eu, quer da autoridade para além do 
Eu, novamente como o Sujeito Que. A casa Sucedente é o 
“corpo político” que estende essa autoridade e lhe permite 
agir em conjunto com os outros. A casa cadente aponta para 
o alargamento do âmbito do que essa autoridade atua. No 
contexto mundano, este é o lugar dos desfavorecidos, que não 
têm voz no corpo político, mas que estão à sua mercê mesmo 
assim.

Há quatro relações humanas primárias: o Pai, a Criança, o 
Irmão, o Cônjuge. O progenitor e a criança juntam-se através 
do tempo ao longo do eixo meridiano, que é a linhagem. Os 
pais detêm o IC, que é o passado, o património. As crianças 
têm o MC, que é o futuro, o legado. Irmãos e cônjuges são 
pares e iguais a todos, partilhando o presente ao longo do 
eixo do horizonte. Os irmãos estão com o Eu no Oriente do 
horizonte e podem ser “segundos eus” (gémeos) para o Eu. 
Os cônjuges estão no Ocidente do horizonte como “o primeiro 
entre outros”.

As quatro relações primárias ocorrem em pares de género. A 
metade feminina de cada par, pela mesma ordem, é a Mãe, a 
Filha, a Irmã, a Esposa. Ceres Demeter é a Mãe. Vesta Hestia é 
a Filha. Pallas Athena é a Irmã. Juno Hera é a esposa. Ambas 
as deusas virgens aterram ao lado de Self. Ambas as deusas 
com compromissos públicos aterram acima do horizonte. 
Ambas as deusas com vidas privadas sentam-se abaixo. 
Embora haja um acordo universal de que Demérito é a Mãe e 
Hera é a Esposa, muitos tomarão em causa uma atribuição de 
Pallas Athena ao quadrante do fogo e Hestia para o quadrante 
da Terra. Há uma lógica neste acordo.

Começamos com Hera. Como deusa da atmosfera, a sua 
afinidade é com signos de ar. Como deusa do casamento, 
Balança é a escolha óbvia. Até aqui, tudo bem. Mas Hera não 
está sozinha na sua história — não estar sozinha é o objetivo 
de uma história sobre casamento. Hera é casada com Zeus. 
E Zeus está convenientemente localizado na nona casa, na 
extremidade cadente deste quadrante. Hera e Zeus chocam 
no campo da sua infidelidade em série, uma oitava edição da 
casa. Ela age para verificar as suas andanças, mas ela não 
pode agir diretamente contra ele (ele é, afinal, rei dos deuses), 
por isso a sua estratégia é bloqueá-lo, provocando uma terrível 
vingança sobre as mulheres mortais e as divindades menores 
que são os seus amantes, eles e os seus filhos. Tornam-

se danos colaterais nesta disputa doméstica cósmica. A 
vingança é uma oitava ferramenta da casa. E a desorientação 
agressiva passiva é um estilo de casa oitavo. Hera é o assunto; 
infidelidade e vingança são os verbos; Zeus e as suas mulheres 
são os objetos. A história completa não é apenas aquela casa 
angular, mas todo o quadrante.

Hera como Juno na carta natal vai descrever pela sua 
colocação e condicionar a sua opinião sobre todo o quadrante 
do casamento e parcerias e relações com outras pessoas. Juno 
descreverá o que mais valoriza e protege nas suas relações. 
Mas não governa nada. Os planetas (deuses) que governam 
os signos encontrados naquele quadrante ou que ocupam 
as casas desse quadrante mostrarão as prováveis fontes de 
problemas e interferência intrometida.

A mitologia em torno de Pallas, usada na astrologia, também 
põe de lado uma personagem importante, nomeadamente 
a própria Pallas. Qualquer introdução a Pallas é assim: “O 
segundo asteroide descoberto é Pallas. Pallas é mesmo 
Pallas Athena. Então vamos falar sobre Athena. Pallas está 
dispensado. Há muitos mitos sobre Atena, mas ninguém 
pergunta por que este? O destino de Pallas explica a 
importância do mito. Pallas é a irmã adotiva, playmate de 
infância e parceira adolescente para a jovem deusa Athena. 
Isto localiza Pallas firmemente na casa cadente do quadrante 
fogo. Atena pertence à sua casa angular. Ela é a Marte 
feminina, deusa da estratégia na guerra e, ao contrário do 
Covarde Marte, é também Athena Promachos, “ela que luta 
na frente”. Na sua história de origem, Athena está muito 
perto de ser convincentemente auto-nascida. Certamente, ela 
é uma mulher autoeleita, auto-consciente e auto-possuída, 
que se esforça para ser o melhor que pode ser. Pallas é o seu 
parceiro de treino. Competem em talentos e habilidades, que 
é a segunda casa. Zeus assiste à concorrência deles, mas 
quer favorecer Athena. Ele intromete-se na partida, mostrando 
Pallas para assustá-la e distraí-la. Pallas não desvia uma lança 
de Atena e morre. Este é o momento capturado pelo glifo 
para Pallas, a versão pontiadinha de Vénus que se assemelha 
a uma lança. Atena é o sujeito; Zeus é o Verbo intrometido; 
Pallas é o alvo.

O mito de Pallas é na verdade uma versão do motivo das 
gémeas divinas: dois irmãos, geralmente gémeos, são iguais 
em todos os sentidos, mas não são perfeitamente compatíveis, 
pois um é divino e um mortal. Há conflito e um mata o outro. 
Os gémeos divinos originais são Castor e Pollux, pendurados 
no céu como Gemini. Mas, ao seu número, podemos adicionar 
Clytemnestra e Helena de Troia, Romulus e Remus, Caim 
e Abel (não gémeos, mas um morre), Jacob e Esau (gémeos 
em conflito sem morte). A questão central do mito é antiga: 
“Sou o guardião da minha irmã?” Para Athena, a resposta é 
Sim. Atena carrega a culpa, apesar da inocência do coração, e 
assume o nome da irmã Pallas para honrá-la tornando-se nela.

Pallas Athena na carta natal vai descrever pela sua colocação 
e condicionar a sua perspetiva sobre todo o quadrante fogo 
do Self e autodesenvolvimento. Pallas descreve como se 
detém limites pessoais e defende o senso de integridade e 
autoestima contra os intrusos. Ela descreve como se tratam os 
bens pessoais. Identifica as vias para o autoaperfeiçoamento. 
Mas ela não governa nada e os signos e planetas que possuem 
o quadrante do Fogo apontam para as fontes de interferência 
que impedem a busca de ideais superiores pessoais.

Ceres Demeter destaca-se como o mito mais completo 
trazido para conversas astrológicas porque não escrevemos 
Perséfone fora do script. E, no entanto, a presença de Perséfone 
termina sempre na questão do que fazemos com ela? Ceres 

introduz duas deusas pelo preço de uma, mas um ponto 
importante deste ensaio é que todos os quatro mitos 
da deusa têm dois pontos focais, e não apenas este. 
O recurso habitual é permitir a governação de Ceres 
sobre vários sinais. Ceres claramente pretende ser uma 
expressão mais alta do Cancro, enquanto Perséfone, 
assim como inflexivelmente pretende ser uma 
expressão mais alta de Virgo. E como mercúrio ainda 
merece dois sinais? Se o Juno consegue descascar um 
longe de Vénus, certamente Ceres pode descascar um 
de Mercúrio?

Permitir a tutela de Ceres sobre o quadrante de água 
resolve o problema. Ceres Demeter, deusa da Mãe da 
Terra, representa a continuidade da linhagem através da 
quarta casa. Perséfone recebe a sexta casa e representa 
a observância certa das estações do ano e os mistérios 
cíclicos do nascimento e da decadência. O conflito 
acontece na quinta casa do amor e luxúria, crianças 
e fertilidade, criatividade e procriatividade. O deus 
intrometido desta vez é Hades, que entra em erupção 
no mundo da superfície para arrebatar Perséfone para 
ser sua noiva no submundo. Zeus não é inocente: 
numa exibição de tirar o fôlego do direito patriarcal, ele 
desmente Persephone a Hades e não informa a mãe 
da menina! Perséfone é notável como o único objeto 
de vítima cadente nestes mitos que não é mortal, mas 
ela vai a Hades mesmo assim.. Demeter monta uma 
campanha séria para que a sua filha seja restaurada, 
mas o acordo termina em “custódia partilhada” e uma 
invasão duradoura no Demeter. Mais uma vez, o sujeito 
feminino, o objeto feminino e o verbo intrometido 
masculino no meio são claramente visíveis.

Ceres por condição na carta natal descreve como 
protege e alimenta a sua família. Mas não governa 
nada. E os planetas e sinais que possuem as casas do 
quadrante aquático apontarão para forças maiores que 
podem ajudá-la ou dificultar-lhe a busca.
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Vesta Hestia é a última, mas certamente não menos importante. 
Ela é a filha piedosa, nascida e última nascida de Cronus e Rhea, 
reconhecida em primeiro lugar em todos os rituais e habitações 
no fogo-de-lareira de todas as casas da nação. Nunca é 
representada em forma corpórea. Em vez disso, ela é o fogo em si. 
Uma história apenas sobre Hestia é contada com regularidade e 
que diz respeito a como Prometeu veio ao Olimpo para apanhar 
Hestia num momento desatento, para roubar fogo da sua lareira 
e levá-lo para a humanidade. .  Para esta transgressão, Prometeu 
está acorrentado às montanhas do Cáucaso e a mulher humana 
Pandora é enviada o dom de uma certa caixa ou jarro, cheio de 
tristezas. Há ironia e pathos aqui. Prometeu e Hestia são ambos 
os tipos de sacrifício. Sabe que será punido pelo roubo, mas 
fá-lo em nome de um bem superior. Ela sabe que a vida eterna 
está a passar enquanto cuida do fogo, mas mantém a sua tarefa 
porque é trabalho necessário. A chama dela é para todos, não 
para si mesma. Eles labutam para o bem público. Mas estão em 
propósitos cruzados e o seu sucesso requer o seu fracasso. Mais 
uma vez, vemos o sujeito feminino em Hestia, o objeto feminino 
em Pandora, em pé para todos os humanos, e Prometeu como o 
verbo intrometido que põe o enredo em movimento.

Mas há muito mais aqui. Prometeu pertence à 11ª casa da história 
de Hestia, assim como Zeus pertence à nona casa de Hera. 
(Richard Tarnas, Prometheus the Awakener, Putnam CT: Spring 
Publications, 1995, 2008.) Há provas de que o seu nome é uma 
“etimologia folclórica” grega para um pramathy mais antigo  
do sânscrito védico, que significa “o ladrão de fogo”. E como é 
que se rouba fogo? Se alguém rouba água, há menos água. Se 
alguém rouba a Terra, há menos terra. Se alguém rouba ar, há 
menos ar. Se o fogo for roubado, há menos fogo? Como se divide 
uma chama? Prometeu rouba o fogo? Ou partilha-a?

Mais importante, se Hestia é incorporal, se ela é a chama em si, 
então quando Prometeu rouba a chama, na verdade ele está a 
raptar Hestia contra a sua vontade. O que nos leva de volta a 
Perséfone. A história de Hestia é a história de Perséfone, contada 
do ponto de vista de Perséfone.
Hestia é a filha e neta das deusas da Terra, de volta a Gaia, como 
Perséfone. Hestia é a filha mais velha, como Perséfone, que 
se espera que abandone o casamento e a felicidade pessoal 
para ficar em casa e cuidar dos pais envelhecidos e fazer-lhes 
companhia. E, assim como Hades vem para raptar Perséfone e 
arrastá-la para o submundo, também Prometeu vem ao Olimpo 
para raptar Hestia e levá-la para a humanidade aqui. Hestia deve 
ser partilhada, mesmo que Perséfone seja partilhado. Qual é 
a pena para qualquer Virgem Vestal que quebre o seu voto de 
castidade? Vai ser enterrado vivo. Perséfone está enterrado vivo 
em Hades.
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Vesta por condição na carta natal vai descrever como ela se 
define no contexto comum e o que ela está disposta a fazer 
para servir e proteger aquela comunidade. Mas, mais uma 
vez, Vesta não governa nada e os planetas que possuem ou 
ocupam o seu espaço quadrândico representarão potenciais 
aliados e potenciais ameaças à sua missão.

Em todos os quatro casos, temos uma deusa do asteroide 
como o tema da história que pode ser identificada com 
um ângulo gráfico, independentemente do signo nesse 
ângulo. Esta deusa, embora divina e poderosa, deve, no 
entanto, suportar interferência intrometida dos deuses. Esta 
intromissão vem para a história através de questões descritas 
pela casa Sucedente do mesmo quadrante. As vítimas desta 
interferência são descritas pelas casas cadente e as vítimas 
são também mulheres, subordinadas, desfavorecidas e 
geralmente mortais. O seu constante desafio é proteger os 
ideais do seu quadrante da vida contra forças externas. Em 
todas as histórias, a deusa do quadrante perde a batalha por 
alguma medida e a sua derrota traz danos, perda, desgosto 
e morte. Os asteroides tornam-se pessoais quando se é 
ameaçado com a perda de algo querido. Como se luta neste 
mundo com aqueles que querem tirar tudo, sem sofrer um 
pouco de morte no espírito? Como se reivindica a vitória 
quando cada vitória implica aceitar algum compromisso com 
a derrota? Estes são contos de advertência: as deusas do 
asteroide exaltam as suas virtudes, mostram-nos o que não 
devemos querer nas nossas vidas, fortalecem-nos contra os 
perigos e avisam-nos das consequências do fracasso.
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ferida; viver com alma envolve aceitar as nossas feridas como 
a fonte de nossos maiores dons.

As nossas feridas psíquicas conectam-se secretamente com 
a função transcendente da alma, de modo que o que nos fere 
também nos inicia e nos transforma. 
Nesse sentido, a ferida interna pode ser vista como um útero. 

Ao sarar a ferida, renascemos como iniciados no caminho 
da cura. A imaginação da iniciação torna-se uma fonte de 
poderes curativos que podem servir para despertar a alma 
da humanidade e ajudar-nos a reconectar com o coração da 
natureza.

Os 12 signos do Zodíaco prestam-se a pensar como que 
em degraus, um tipo diferente de programa de 12 passos, 
que todos nós poderíamos escolher seguir, com os signos 
guiando o caminho. A base para esta experiência pode ser 
algo importante relacionado a como nos vemos e à nossa vida.

O componente principal é que, seguindo o simbolismo do 
ciclo de Júpiter, isso será feito em escala maior e com um 
compromisso de crescimento de longo prazo (Saturno!).

Ao longo da minha vida estive em tantos lugares desprovidos 
de magia feminina, tantos lugares espirituais ou pseudo 
orgânicos movidos pelo nevoeiro da consciência, da pobreza 
disfarçada de sustentabilidade, mundos onde o feminino é 
exilado e ausente, em universos artificiais feitos pelo homem 
onde a produtividade impera - seja para alcançar o sucesso, ou 
para alcançar a iluminação ou o chamado deus, ou pior ainda...

Posso sentir o cheiro do puritanismo a quilômetros de 
distância, com seus lábios finos franzidos, o seu dedo esguio 
apontado, pronto para corrigir sorrisos femininos, artes de 
encantamento, beleza, glamour, fascínio e a riqueza. Tudo o 
que é demais.

Mas a Terra não usa espartilhos para manter a sua abundância 
selvagem em contornos seguros e arrumados.

Quer saber tudo sobre a astrologia do ano 2023? 
Saturno em Peixes! Plutão em Aquário! Plutão em quadratura 
com os nodos! Vénus retrógrado! Eclipses! Muito mais. Outras 
constelações?

As diferenças entre 2023 e os 2-3 anos anteriores são incríveis. 
Para ajudar a facilitar este processo e para homenagear a 
chegada de Saturno a Peixes, é preciso um espaço de auto-
reflexão e definição de intenções, bem como uma cura e 
limpeza de energia.

“Algo deve mudar para que tudo continue como está.”
(in O Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

A intenção da astrologia ao nível mais básica é capacitar 
pessoas que não são astrólogos, bem como aqueles que são, 
a usar o clima astrológico conscientemente.

Júpiter ingressou em Carneiro em 20 de dezembro de 2022 
(junto ao solstício de Inverno!) iniciando o novo ciclo de 12 
anos enquanto viajar pelos signos de Carneiro a Peixes. Este é 
o momento perfeito para iniciar um processo maior na nossa 
vida, pensando na linha do tempo a 12 anos. Isso pode assumir 
a forma de um novo projeto criativo de maior escala, uma 
nova maneira de ser, um novo compromisso com a saúde e 
o bem-estar etc. O componente principal é que, seguindo o 
simbolismo do ciclo de Júpiter, isso será feito em escala maior 
e com um compromisso de crescimento de longo prazo.

No sentido mais amplo, o tempo de Júpiter em cada signo 
pode servir como orientação simbólica. Júpiter em Carneiro– 
Iniciação da nova visão.

Histórias antigas retratam como cada pessoa que nasce 
carrega um remédio na sua alma. Para encontrar e activar 
a medicina interior, precisamos enfrentar e até abraçar as 
nossas feridas internas. Saturno ingressa em Peixes dia 8 de 
março, no Dia da Mulher.

Cada alma é chamada a despertar mais plenamente e cada 
caminho significativo acaba levando-nos ao território das 
feridas, e dos dons. Diz-se que o gênio se esconde atrás da 
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A natureza, este mundo mágico de magia da terra, é exuberante, húmida, totalmente 
encantadora, crescendo em riqueza obscena de cada haste e poro do seu ser, 
saturada em opulência, cor e glamour, polinizando-se com desejo e adornos. Mas 
ela também pode ser rígida, feroz e cruel, escura como a noite e fria como o inverno. 

Ela também é uma Rainha da Neve, quando está de bom humor.
Ela é mutável, paradoxal, cíclica, incognoscível.

Nos contos de Inanna, alguém criou um jardim de vida eterna absolutamente 
perfeito e sustentável, mas fica com tanta raiva que o destrói. Ela sabe. Tal lugar não 
está na ordem natural da terra. Não é orgânico, não tem feromonas ou perfumes, 
nem a humidade da saudade e o pus da putrefação da decomposição que fervilha 
em lugares mágicos, de novos ciclos de nascimento e expansão.

A Terra é uma Grande Dama, é feita de magia. 
Ela é acima de tudo um ser de magia – que todos os livros nos disseram ser uma 
ilusão.

Feiticeira, sabe lançar um feitiço mágico de encantamento. Para trazer alguém para 
essa realidade mágica em plena presença, crença e corporificação.

Estudantes eram praticantes eruditos que estudavam as artes femininas da magia, 
e Grimórios eram os livros mágicos em que as linhagens registavam os seus 
trabalhos mágicos, e legados. Conotação posterior como uma falsa ilusão feminina 
foi resultado da guerra puritana contra a magia feminina.

Foi para o subsolo. Respirou na escuridão do solo, entre ossos e raízes, esperando 
que o seu dia emergisse novamente, num salão para magas.

Este estilo de magia e transmissão de linhagem permanece obscuro e é cosido em 
camadas. Este surgimento do poder feminino encantado sussurra feitiços a quem 
estiver pronto para caminhar com o lado esquecido e proibido da Terra, como uma 
Grande Dama que tece novos mundos.

Explora o legado de Madalena e da Magia Feminina, a Frequência da abundância, 
os Mistérios do Luto, a Magia Ancestral. Levanta tabus feminino, levanta tampas de 
túmulos: dinheiro, prazer, liderança, poder, útero, ciclos de vida e morte.

 
 
LADY
SATURNO

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL



30 • 4 estações • jornal astrológico

Conheçam Lady Saturno, que preside ao nosso retorno de Saturno, à nossa 
entrada no poder feminino adulto, e que nos ensina sobre microdoses de 
poder, do feminino instintivo, que tem presas, garras e um plano astuto, e 
que ajuda, estrutura a vida com verdadeiro poder, VIDA.

Somos conduzidos a uma floresta que pulsa com úteros maternos, 
emaranhados com raízes grossas no corpo da Mãe Terra, que nos tecem 
com a maior magia. Encontramos antigos amigos espirituais para guiar o 
nosso caminho.

Rimos e desfrutamos de sonhos, elevações espirituais de alto nível, e 
choraremos com a tristeza que não pode falar o seu nome. Descobrimos 
os proibidos códigos do nosso destino. Um Salão Feminino é um lugar 
vitalício.

A sua presença orientadora traz a velha magia totem dos animais e das 
plantas de poder. Especificamente ligada a uma linhagem mágica, antiga 
e perdida.

Lady Saturno, a Rainha da Alquimia, deseja que floresçamos com um 
poder magnético e descubramos porque é que a estrutura é tão sexy.

Maria Madalena, e as Feiticeiras Toltecas são professoras severas.
Mas abaixo da exaustão e confusão, o primeiro renascimento. Esta é a 
energia nascente fomentando a restauração que nos levará para a próxima 
estação. 
Se nos movermos muito rapidamente agora, ou nos forçarmos a agir, 
podemos perder aquele brilho germinativo ainda frágil. Então, acima 
de tudo, o nosso trabalho neste momento é ficarmos quietos, curar e 
restaurarmo-nos a todos os níveis.
Mais do que uma necessidade fisiológica, a hibernação é quando 
recuperamos emocional e espiritualmente das exigências das situações 
“externas”. Como um andarilho que se afastou demais de seu verdadeiro 
caminho, podemos precisar refletir sobre como chegamos aqui, 
reconhecendo as distâncias que percorremos, mas também as perdas e 
distanciamentos que resultaram nas nossas grandes mudanças. 
Podemos até precisar enfrentar a veracidade de nossos próprios motivos.
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“Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar.”
Carl Jung

Breve introdução
Nasci em Dezembro de 1977, pelo que, sincronicidades à 
parte, considerei a tese que tento desenvolver com este 
trabalho acerca de Quíron, mais que pertinente, necessária. 
Astronomicamente, Quíron o asteroide, foi descoberto em 1977, 
ano em que nasci, além de astrologicamente estar diretamente 
correlacionado com a constelação de Sagitário, o meu signo 
solar… Por esta feliz coincidência, além da luz que tento trazer 
ao arquétipo, foi a luz que trouxe para mim próprio, que fez deste 
trabalho de investigação duplamente enriquecedor… muito foi 
o que descortinei em mim próprio na tentativa de descortinar o 
mito e muito foi o que descortinei no mito na tentativa de me 

descortinar a mim próprio… nesta troca simbiótica reside a 
magia dos mitos!

Mais do que fazer uma mera descrição de Quíron enquanto 
centauro ferido, o importante foi perceber qual a mensagem 
simbólica e arquetípica escondida no mito…  O mito fala-
nos de uma ferida…, mas que ferida é essa? Fala-nos de um 
veneno…, mas que veneno é esse? Aparentemente o mito 
fala-nos de feridas perpétuas e venenos sem antídoto… pois 
foi exatamente esse antídoto, dito impossível, que me impus 
descobrir! Impossível foi não correlacionar este mito do 
centauro ferido com o modelo de Carl Jung e sua Psicologia 
Analítica, mas isso iremos perceber mais à frente e conforme 
o desenrolar da tese.

No Mito a Mensagem, na Mensagem a Chave
Deus criou o Homem e o Homem imaginou Deus… se a um 
pertence a Verdade, ao outro restou a Realidade. É nesta busca 
pela Verdade através da Realidade que infindáveis caminhos 
e encruzilhadas serão criados e trilhados pelo Homem até 
que se reconcilie finalmente com Deus, reconciliando-se, 
portanto, consigo próprio.

Antes de realmente nos debruçarmos especificamente 
sobre o objeto desta minha tese, Quíron o centauro ferido, é 
importante que percebamos o significado da palavra Mito e o 
quão importante esta pode, entre paradoxos aparentemente 
irreconciliáveis e perguntas aparentemente sem resposta, 
ajudar a desvelar os mistérios da vida e da natureza humana. 
Etimologicamente, Mito, vem da palavra grega “Mythós”, 
que poderá traduzir-se por discurso, mensagem ou palavra. 
A mitologia, sempre se associou a uma história imaginada, 
cheia de fantasias, ilusões e superstições, contudo, se 
nos remetermos ao que é a raiz da palavra, facilmente 
concluiremos que ao invés de meros contos fantasiosos, o que 
está subliminarmente implícito é de facto uma mensagem, 
mensagem essa com a ambição de trazer respostas para as 
grandes interrogações do ser humano acerca da existência e 
sua relação paradoxal com a mesma.

Na cultura védica, que desde os primórdios civilizacionais se 
aprofundou nos mistérios da criação e nas dicotomias entre 
Homem e Deus, existem duas palavras em sânscrito que nos 

Desde tenra idade que o interesse 
pelo transcendente e pela 
espiritualidade me impulsionaram 
na busca de respostas para as mais 
exigentes perguntas do Homem... 
nessa intensa busca, acabei por 
aprofundar-me nos mais variados 
assuntos, desde esoterismo, 
psicologia, espiritualidade, teosofia, 
etc., assuntos dos quais me 
alimento até aos dias de hoje.

Após o acúmulo de informação 
ao longo de vários anos, muito 
direcionada para o próprio 
autoconhecimento, eis que decidi 
dar o passo de me profissionalizar 
na área da astrologia, através do 
Curso de Astrologia na FACES da 
Isabel Guimarães, que, com muito 
orgulho, foi minha tutora e mestre, 
curso intensivo que acabei por 
finalizar com a nota de 19 valores.

A Astrologia, a meu ver, é bem mais 
rica se cruzada com outros saberes, 
e é exatamente aí que julgo me 
diferenciar, pois pelos anos de 
aprimoramento desenvolvido nas 
áreas já supramencionadas, julgo 
ter uma visão muito abrangente na 
abordagem astrológica. Mais do 
que ferramenta de adivinhação ou 
previsão, acredito que a astrologia 
deve, em vez de dar respostas, 
ajudar a que se façam as perguntas 
corretas, dando especial ênfase ao 
processo de autoconhecimento, 
essencial ao equilíbrio e harmonia 
interna de cada um.
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poderão ajudar a um melhor entendimento da palavra Mythós, sendo elas 
“Satya” e “Maiá”.
Maiá, num plano mais superficial, está associada com ilusão e ao carácter 
quimérico do Universo, contudo, será de facto verdade que o plano Manifestado 
seja ilusório? Sim e não…
Maiá significa Realidade, enquanto, Satya significa Verdade, e são exatamente 
estes aspetos dicotómicos que devemos analisar para que se entenda 
melhor a dita mensagem escondida nos mitos. O Homem, enquanto espírito 
reencarnado na matéria, está circunscrito ao corpo e ao mundo sensorial, 
portanto, à forma e ao limite, ou seja, à Realidade ou Maiá. Sim, o Universo 
ou plano concreto é ilusório, não por não ser irreal, mas por não traduzir o que 
é a suprema Verdade, Satya, de onde brota a Realidade ilusória do concreto. 
Platão traduziu, por outras palavras, este mesmo conceito com o seu modelo 
da Mente de Deus, ao dividir a Criação em dois planos distintos, o Plano 
Metafísico, ao qual pertence o Mundo Absoluto das Ideias, Mundo Insensível, 
onde tudo é fixo e perfeito, e o Plano Físico, ao qual pertence o Mundo Relativo 
dos Sentidos, Mundo Sensível, onde tudo é mutável e imperfeito. Evocando 
até a primeira Lei Hermética no Caibalion, o Mentalismo, que diz “O Todo é 
mente; o Universo é mental”, Platão, com o seu modelo da Mente de Deus, 
a grosso modo, interpreta as ideias enquanto modelos para todas as coisas 
existentes, o Manifestado enquanto cristalização da Ideia.

Considerei importante analisar estes conceitos para que se entenda a 
diferença entre Realidade e Verdade, pois, enquanto espíritos reencarnados 
no plano físico, limitada pela forma e pelos sentidos, qualquer alma humana 
almeja fundir-se com a Verdade, mas será sempre condicionada pela sua 
própria Realidade, realidade essa formada pela cristalização de suas próprias 
ideias e condicionalismos. Se percebermos este padrão em cada um de 
nós, fácil será perceber também que apesar das diferentes construções que 
cada um possa fazer acerca da realidade, todos estes caminhos únicos e 
singulares, convergem para um único ponto… a Verdade. Os mitos, através da 
sua linguagem simbólica e arquetípica, tentam reproduzir os vários caminhos 
possíveis, que um terá de percorrer até à completude, através de vários graus e 
etapas, caminhos e obstáculos, consoante nível evolutivo, pelo aprimoramento 
até à perfeição. Se de facto a vida é mítica, o Mito é como que um reflexo 
da vida, onde tudo é de facto simbólico, portanto, é na compreensão do mito 
que residem as chaves que possibilitarão abrir portas de acesso a patamares 
mais elevados de consciência, com melhor noção da Realidade e com mais 
humildade perante a Verdade. Se cada um constrói a porta de sua própria 
Realidade, cada um terá uma chave única e particular para abrir uma mesma 
e única porta, a porta da Verdade… por essa razão, é imperial percebermos 
que os mitos, não são meros contos ou fábulas antigas, mas sim histórias 
vivas e intemporais, realidades arquetípicas e paradoxais padronizadas na 
natureza humana, portanto, sempre passíveis de múltiplas interpretações, tal 
a profundidade simbólica escondida em seus ensinamentos.
Escreveu Fernando Pessoa, no seu livro Mensagem: “O Mito é o nada que é 
tudo. O mesmo sol que abre os céus, É um mito brilhante e mudo – O corpo 
morto de Deus, Vivo e desnudo.”. Muito haveria para indagar acerca desta, 
aparentemente “inofensiva”, porém profunda, citação de Pessoa, contudo, 
importante é o que nos diz acerca da natureza do Mito… a tentativa de 
reconciliar Maiá e Satya, Realidade e Verdade, Homem e Deus.

A Sombra no nascimento de Quíron
Quíron, nasce de uma relação sexual promíscua entre Cronos, senhor do 
Tempo, e Filira, uma ninfa. Cronos, que era irmão e esposo da deusa Reia, para 
que pudesse envolver-se com Filira, a ninfa, sem que fosse descoberto pela 
sua esposa e irmã, disfarçou-se de cavalo e, assumindo a forma de garanhão, 
manteve relações sexuais com Filira, fecundando-a. Muito haveria para 
averiguar e analisar acerca destas dinâmicas tão sui generis entre deuses 
e deusas, mas como o objetivo principal é a análise especifica do mito de 
Quíron, mantenhamo-nos focados no que realmente é relevante e importante 
para o nosso estudo. Filira, após dar à luz, fica escandalizada com o fruto da 
semente plantada por Cronos, pois em vez de uma criança normal, ela havia 
dado à luz um ser meio homem meio cavalo. Aqui, no parto da ninfa, reside a 
primeira mensagem escondida no mito, mensagem que passaremos a indagar 
correlacionando-a com o tão célebre modelo junguiano. 

Carl Jung, tornou-se célebre por vários conceitos inovadores que elevaram 
o conhecimento do mecanismo psíquico humano, nomeadamente pelo 
conceito de Sombra, aquele que mais interessa para esta análise específica 
acerca do nascimento de Quíron. A Sombra representa o lado mais escuro e 
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inconsciente da psique, porém, muitas vezes e principalmente 
durante a infância, apesar de latente, esta Sombra não aparece 
de forma consciente no ser humano. Ela pode ter vários 
significados, mas podemos olhar para a Sombra enquanto 
semente plantada na alma humana, alma que lhe é alheia 
mas que a ela pertence e dela se alimenta… podemos evocar 
a metáfora do Ovo de Cuco, que é chocado em ninho alheio 
por uma outra ave que está inconsciente de que aquele ovo, 
aparentemente familiar, não pertence à sua própria ninhada, 
ou seja, fazendo a analogia de que muitas das ideias em nós 
plantadas, realmente não nos pertencem, sendo estas sementes 
peregrinas porém plantadas em nós, sementes que regamos e 
nutrimos sem que tenhamos real consciência do que estamos 
verdadeiramente a alimentar. Quíron, ao ser rejeitado pela 
mãe, significa simbolicamente o que qualquer criança, ainda 
ingenuamente inconsciente do mundo que a rodeia, recebe 
logo aquando do nascimento, ao representar uma projeção das 
próprias expectativas da progenitora, condicionando a própria 
essência, única e individual, do seu próprio rebento. Filira, ao 
perceber que a criança que havia dado á luz não correspondia 
às suas expectativas e projeções, rejeita-a, cravando no pobre 
centauro a sua primeira ferida, a ferida da rejeição.

Como defendi aquando da explicação do Mito enquanto conceito, 
toda a interpretação é simbólica, portanto, não deve ser decifrada 
de forma estanque e literal... Quando digo que a primeira ferida 
tem que ver com a rejeição materna, não quero dizer que 
todos somos conscientemente rejeitados pela mãe, mas que 
condicionamos a nossa própria essência e individualidade 
ao tentar retribuir as expectativas que os estímulos exteriores 
exercem sobre nós, quando ainda praticamente desprovidos 
de noção concreta acerca de quem realmente somos, vamos 
forjando a nossa personalidade com um imenso défice de 
identidade própria, como se a nossa personalidade fosse mais 
uma projeção do exterior do que uma genuína manifestação 
da nossa própria natureza intrínseca. A mãe de Quíron, deve 
ser vista não só enquanto progenitora, mas principalmente 
como metáfora do. mundo exterior, Maiá, que apesar de ilusório, 
representa a realidade que nos irá condicionar, afastando-nos da 
nossa única e singular Verdade, Satya, ou seja, ao nascermos, 
nasce também a sombra, nossa fiel companheira, sombra essa 
que teremos um dia de abraçar, mas disso falarei mais adiante.

Apolo, o verdadeiro pai de Quíron
Apolo, deus do Sol, é aquele que abraça o pobre centauro por 
sua mãe abandonado, adotando-o e criando-o como seu próprio 
filho… se percebermos o Sol enquanto espírito, a centelha divina 
que brilha em cada um de nós tornando-nos únicos e singulares, 
fazendo a analogia com Apolo enquanto pai adotivo e tutor de 
Quíron, podemos entender que apesar da alma transiente que 
decidimos habitar aquando do momento da reincarnação estar 
condicionada a uma personalidade perfurada pelas emoções e 
estímulos do Mundo Sensível exterior, está igualmente em sua 
natureza deixar-se guiar e instruir pelo espírito solar, quer esteja 
ou não consciente disso. O Sol, regente de Leão na astrologia, 
representa a autoexpressão, a irradiação do espírito, ao contrário 
do Ascendente que está diretamente relacionado com a 
personalidade, ou, se quisermos, ao Ego. Evocando o universo 
junguiano, é legítimo um intuir a equivalência do Sol, espírito, 
com o Self, e do Ascendente com o Ego ou Persona. Tal como 
Quíron, por mais que nos sintamos dissociados de nós mesmo 
e da nossa verdadeira essência, sempre existirá, inevitável e 
perpetuamente, um sol interior que grita para ser ouvido, para 
que a sua voz consiga perfurar a densa e ilusória névoa da alma 
até chegar à Persona, inflando o Ego até que se funda consigo 
mesmo, o Self. Deste processo intrínseco podemos começar a 
perceber as semelhanças entre o mito de Quíron e o processo 
de Individuação descrito por Carl Jung, ou seja, é através da 
integração da sombra, esse lado oculto e inconsciente da 
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psique, que um começa de facto e manifestar a sua própria 
identidade, identidade essa muitas vezes confundida com 
a personalidade, esta soterrada pelos escombros das 
condicionantes externas ao verdadeiro Eu solar.

Como em qualquer outro mito, é normal existir mais que uma 
só versão, contudo, nesta tese, o objetivo é interrelacionar 
o Mito de Quíron, com a Astrologia e a Psicologia Analítica 
junguiana. Posto isto e continuando nosso caminho pelo 
mito, sabe-se que Apolo, o deus solar, instrui Quíron nos 
mais variados labores e ofícios, como arte, música, poesia, 
ética, filosofia, terapias, ciências, astrologia, artes divinatórias, 
etc., lembrando as várias virtudes de cada signo zodiacal. Os 
signos, com seus atributos de luz e sombra, de um ponto de 
vista psicológico, representam os vários aspetos paradoxais 
da psique ou natureza humana, portanto, fazendo uma 
simples associação, Quíron, representa o aprimoramento em 
cada área astrológica, sempre guiado pela radiância solar do 
espírito. Quíron, diferenciava-se dos demais centauros, por 
ter uma consciência elevada, fruto dos seus progenitores, 
Cronos, um titã das esferas superiores, e Filira, uma ninfa 
do plano elemental da natureza ou matéria. O centauro 
imortal, tem um lado terreno sim, mas uma profunda ligação 
ao divino, aspeto que o diferenciava dos demais centauros, 
ainda presos no mundo físico das emoções e sensações. 
Fazendo a analogia com a humanidade, de facto, há aqueles 
ainda completamente imersos no mundo sensível do 
concreto, e aqueles que, apesar de conscientes da Realidade, 
percebem o seu carácter ilusório, aprimorando-se em direção 
à Verdade. Quíron, enquanto metáfora para qualquer um de 
nós, tenta curar essa primeira ferida da rejeição, aprendendo 
a aceitar sua própria condição e natureza, por mais diferente 
que pudesse parecer dos demais, guiado pelo espírito, Apolo 
o Sol.

Qualquer divindade mitológica, tal como signos, planetas 
e arquétipos, deve ser interpretada de um ponto de 
vista simbólico e não como entidade literal, portanto, é 
representativa dos vários atributos da psique humana e do 
funcionamento da mente desde um plano arquetípico, ou seja, 
Quíron, pode ser visto enquanto a capacidade de indagação 
do ser humano através dos vários paradoxos que construem a 
sua identidade. Instruído por Apolo, Quíron aprofunda-se nas 
várias áreas do zodíaco, de forma a ganhar uma noção mais 
real e concreta de si mesmo, e isso, em maior ou menor grau, 
consciente ou inconscientemente, é intrínseco à natureza 
humana, que por aprimoramento, almeja a sessação do 
sofrimento através da sabedoria. O conhecimento é diferente 
de sabedoria, pois verdadeira sabedoria vem com a aplicação 
congruente do conhecimento, ou seja, informação é diferente 
de formação… Quíron, guiado pelo Sol, ao aprimorar-se nos 

vários sectores zodiacais, opta pelo altruísmo ao invés do 
egoísmo (centro no ego), partilhando o seu conhecimento 
com os demais, fazendo dele de facto um sábio. Note-se 
que implicitamente, é nestas dinâmicas de dentro para fora 
entre o interior e o exterior, que se dão os primeiros passos 
para a cura psíquica, que segundo Carl Jung, são vitais 
para a eliminação dos Complexos. Complexos, na dialética 
junguiana, representam todos os traumas internos, sendo 
que, todos os traumas internos nada mais são que os 
frutos do mau entendimento interno acerca dos estímulos 
externos… todos estes Complexos, alimentam a Sombra, esta 
passível de ser enfraquecida somente se arrastada desde 
as profundezas para o mundo exterior, onde é exposta à luz 
num processo interno de regeneração. Pela Ressignificação 
começa a verdadeira Transformação.

Quíron, é conhecido por ter sido instrutor de Heróis… desde 
Asclépio, Aristeu, Teseu, Aquiles, etc., e até, o que mais 
interessa para este estudo específico, Hércules, todos foram 
seus discípulos. Lembremo-nos que estes ditos heróis, não 
são nem figuras históricas nem personagens de contos de 
fada, mas sim representativos da jornada do ser humano 
através dos mais variados e desafiantes obstáculos que a 
vida se encarrega de colocar em seu caminho. Nesta tese que 
tento desenvolver, Hércules detém um papel fundamental, o 
qual iremos analisar mais à frente aquando do seu 8º Trabalho 
do Zodíaco que envolve a morte da Hidra de Lerna… Hércules, 
em sua vida, sempre foi posto à prova pela temerosa deusa 
Hera, e, se tentarmos perceber a origem etimológica da 
palavra Herói, podemos perceber que esta significa, “aquele 
que é posto à prova por Hera”, sendo que  Hera deve ser vista 
simbolicamente como os obstáculos da própria vida, ou se 
quisermos, da Realidade ou Maiá.

Em modo de conclusão deste capítulo específico sobre a 
dinâmica entre Apolo e Quíron, fica implícito que, servindo-nos 
do espírito solar para que nos oriente na formação da nossa 
própria identidade, devemos perceber que todos carregamos 
uma sombra dentro de nós num plano inconsciente, contudo, 
para que ela não tome conta de nós e nos engula, um terá 
necessariamente de se aprimorar em vários sectores de 
forma a perceber os próprios processos internos, partilhando-
os com o mundo externo… Quíron, enquanto instrutor de 
heróis, representa exatamente esse aspeto do mecanismo 
psíquico humano, um arquétipo representativo do potencial 
latente na natureza humana em lidar com a sua própria 
sombra de forma positiva e construtiva. Para já, a Sombra, 
apesar de presente, ainda não está muito consciente em 
Quíron, residindo ainda num plano muito inconsciente, pois, 
só tornando a Sombra realmente consciente, será possível 
integrá-la, logo eliminada, mas isso veremos mais à frente…

No sangue da Hidra o veneno do inconsciente
Apesar de não fazer diretamente parte do mito de Quíron, 
este episódio envolvendo Hércules e a monstruosa Hidra 
de Lerna, é muitíssimo importante para que consigamos 
entender a mensagem presente no mito do centauro ferido 
na íntegra. Como disse anteriormente, o objetivo principal 
desta tese não é o de fazer uma descrição exaustiva e 
minuciosa dos mitos, mas sim focar-nos nos momentos-
chave dos mesmos, correlacionando-os com a natureza da 
psique e existência humana, tentando desenhar um mapa 
mais preciso do vasto e complexo território que se estende 
pela alma que em todos nós habita.

Como já supramencionado, a jornada de Hércules representa 
a jornada de um herói, herói representativo da jornada do 
Homem através da vida, ultrapassando seus obstáculos 
tirando proveito de suas virtudes… Hércules está dentro 

de cada um de nós e a sua jornada é interna, não externa. Se 
entendermos a mente humana enquanto puzzle, podemos 
facilmente perceber que só será possível um ter uma noção 
completa da sua intrínseca realidade psicológica aquando 
do encaixe perfeito entre todas as peças soltas que compõe 
o intrincado puzzle psíquico, pois, se assim não fosse e nos 
desresponsabilizássemos desse trabalho interno que ninguém 
pode fazer por nós, um estaria condenado a viver incompleto, 
sujeito a uma visão distorcida de si próprio e do mundo que o 
rodeia… o espelho, por mais perfeito que seja, apenas reflete 
aquilo que nele é projetado.

Hércules ficou célebre pelos seus 12 Trabalhos, que decidiu 
completar como forma de penitência após o episódio sangrento 
em que num acesso de insanidade provocado por Hera, 
assassina sua família, Mégara, sua esposa, e seus 3 filhos. 
Note-se que antes de consultar o Oráculo de Delfos, onde 
irá encontrar as direções para recuperar sua honra perdida, 
Hercules, isola-se do mundo, refugiando-se num local ermo, 
acobardando-se numa tentativa de se desresponsabilizar dos 
seus próprios atos… Oráculo, etimologicamente, representa a 
resposta que é dada pelo Divino, logo, fazendo a devida analogia, 
perceba-se que quando nos deparámos perante os obstáculos 
da vida (Hera), muitas vezes cometemos atos gravíssimos 
que não só nos comprometem a nós, mas até os nossos mais 
queridos, contudo, temos sempre o livre arbítrio, podendo 
escolher entre ficar paralisados e petrificados, ou enfrentar os 
mesmos desafios e seguir em frente, ultrapassando-os… por 
vezes, quando nos sentimos perdidos e sem noção do caminho 
certo a tomar, é o divino que nos responde, isso, claro está, se 
tivermos a humildade necessária para o conseguir ouvir, e essa 
dita humildade muitas vezes só se manifesta em momentos de 
crise, quando somos forçados a fitar o abismo.

Nos 12 Trabalhos de Hércules, aliás, como em todos os mitos, 
nunca existe uma única versão, pelo que relativamente a este 
mito específico, a ordem dos trabalhos, bem como outros 
aspetos nele contidos, podem variar conforme versão e autor, 
contudo, considerando uma abordagem mais esotérica e 
astrológica, iremos considerar o Trabalho específico relativo 
ao Pântano de Lerna, como o 8º Trabalho e não o 2º, descrito 
noutras versões, até porque, astrologicamente, este número 
8 muito tem para nos dizer acerca da simbologia zodiacal 
escondida no mito.

Perto do rio Amímona, outrora cristalino, ficava o fétido e 
nauseabundo Pântano de Lerna, onde, numa caverna escura 
de noite eterna, habitava um monstro de 9 cabeças, que 
infestava as redondezas com seu pútrido odor… a infame 
Hidra de Lerna. Como já dito anteriormente, o objetivo não é 
fazer uma exaustiva descrição da história, mas forcar-nos nas 
chaves principais que nos ajudarão a ligar certos atributos no 
mito à simbologia astrológica e arquetípica que nos interessa 
para a tese que tento desenvolver. Aqui, podemos desde já 
perceber que a Hidra é o equivalente ao signo de Escorpião, 
pois, astrologicamente a Casa 8 é significadora de Escorpião, 
que além de signo de elemento Água, é de modalidade Fixa, 
atributos representados nas águas estagnadas do Pântano de 
Lerna. Sabemos que o arquétipo rege as profundezas e muitas 
vezes é associado a águas pantanosas, aquele que se move no 
lodo das águas profundas onde reina a escuridão, e tal como o 
signo, este monstro de 9 cabeças habita uma caverna onde a 
luz é impenetrável. Coincidências não há, pois na descrição da 
Hidra está igualmente a descrição do arquétipo Escorpião.

Hércules, ao enfrentar o monstro, percebe que quanto mais 
atacada, mais a Hidra fica agressiva, subentendendo-se que não 
será com a agressividade e fúteis demonstrações de força física 
que será possível matar a psíquica serpente de 9 cabeças, pelo 
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contrário, ela parece crescer exponencialmente, alimentando-
se a cada golpe. Além deste atributo, aparentemente 
impossível de contornar, o nosso herói percebe que ao cortar 
uma cabeça, duas nascem em seu lugar, além do sangue que 
jorra e respinga ser venenoso e mortal, tal como o veneno dos 
escorpiões… aqui, podemos perceber que as nove cabeças, 
são simbólicas, representando os tentáculos do inconsciente, 
que enquanto adormecido faz do ser humano seu escravo, 
completamente dominado pelos impulsos mortais do Mundo 
Sensível, onde as sensações, as emoções, os instintos e 
desejos imperam, governando sua morada e minando seu 
caminho, logo, distorcendo sua imagem e envenenando sua 
verdadeira essência. Como nos diz Jung, a Sombra cresce 
dentro do ser humano quando combatida, pois ao guerrear 
com ela estamos a dar-lhe o poder que exatamente necessita 
para sobreviver, tornando-se mais poderosa e dominando 
a psique, impossibilitando-nos de atingir o Self e expressar 
nossa essência de acordo com o que deveria ser a nossa 
verdadeira identidade… o processo de Individuação no ser 
humano só é possível de ser completado ao integrar a sombra 
que nele habita, não combatendo-a, mas isto ficará mais claro 
conforme formos progredindo na tese.

Existem pelo menos duas versões acerca da morte da Hidra, 
contudo ambas traduzem a mesma mensagem… uma das 
versões diz-nos que Hércules, apercebendo-se que a escuridão 
da caverna habitada pela Hidra é o que a torna poderosa, 
ergue a serpente tirando-a das águas escuras e pantanosas 
da caverna expondo-a à luz e ao ar… a outra diz-nos que 
o herói percebe que o fogo tem a capacidade de suturar os 
pescoços da Hidra impedindo que as cabeças se multipliquem. 
Simbolicamente, ambas as versões se traduzem numa mesma 
coisa… o facto dos impulsos, desejos e emoções só poderem 
ser controlados à luz da razão, percebendo as suas raízes e 
tornando-os conscientes através da inteligência e sabedoria. 
Tanto o Ar quanto o Fogo, são elementos Masculinos, ao 
contrário da Água e Terra que são femininos. As emoções 
sempre existirão e sempre habitarão no ser humano, mas 
quando inconscientes e descontroladas, elas possuem o 
potencial nefasto de o prender no plano físico e nas sombras 
do inconsciente, pelo que, ao invés de combatidas devem ser 
entendidas e integradas de forma saudável… assim se mata 
o monstro! Evoquemos a citação no mito dos 12 Trabalhos 
em que o instrutor de Hércules o aconselha antes dele 
abraçar o 8º Trabalho: “Nós nos elevamos, nos ajoelhando; 
conquistamos, nos rendendo; ganhamos, dando. Vai, oh! filho 
de Deus e filho do homem, e conquista. Pelo Portão oito, então, 
Hércules passou.”.

Após derrotar a Hidra de Lerna, Hércules banha as suas 
flechas no sangue venenoso da serpente, tornando-as em 
armas letais… veremos mais adiante o quanto estas flechas 
venenosas serão importantes no Mito de Quíron e sua ligação 
ao processo de Individuação junguiano.

Na ferida incurável a Sombra consciente
Agora que percebemos o 8º Trabalho de Hércules, voltemos 
então a Quíron e seu mito, nomeadamente ao episódio que 
retrata a Batalha dos Centauros, onde o nosso enigmático 
centauro é ferido, ironicamente, pelo próprio herói dos 12 
Trabalhos, aquando uma visita de Hércules à caverna de 
Folo, no Monte Péllion, pátria de Quíron e terra dos centauros 
em Tessália. Durante a refeição com o anfitrião, Hércules 
repara numa jarra de vinho e pede a Folo que o sirva para 
poder acompanhar o repasto. Folo recusa-se, pois, aquele 
vinho sagrado teria sido uma oferenda do deus Dionísio aos 
centauros, sendo que só poderia ser consumido na altura certa 
e unicamente pelos mesmos… Hércules, que por esta altura, 
obviamente, ainda não havia terminado seus 12 Trabalhos, 

portanto, ainda um herói imaturo e imprudente, abre a jarra, 
deixando que os aromas e vapores do precioso líquido 
inundassem o ar e chegassem aos apurados narizes dos 
centauros que por ali circundavam a caverna. Como ressalva, 
lembremo-nos que Folo, havia recebido Hércules em sua 
caverna, para que este não ficasse durante a noite à mercê dos 
centauros, que contrariamente à natureza elevada de Quíron, 
dominados pelos desejos e pelas emoções, simbolicamente 
representados pela parte inferior e quadrupede do cavalo, eram 
agressivos e primários, ou seja, dominados pelo instinto… as 
quatro patas do cavalo, simbolizam os 4 elementos, portanto, 
o mundo material, enquanto a parte superior humana, 
simboliza a natureza trina do divino, ou seja, o plano espiritual 
do Homem.

Inebriados pelo frenesim causado pelos vapores do vinho 
santo de Dionísio, os centauros começam a atacar Hércules, 
ainda no interior da caverna com Folo, que se vê obrigado a 
defender-se e pôr fim à loucura que havia tomado conta do 
grupo animalesco. Isto pode ser representativo de como o 
ser humano, se ainda dominado pelos instintos carnais e 
preso no seu lado inferior e animal, pode facilmente perder 
o controlo quando confrontado pelos inebriantes vapores 
e sabores das paixão e desejos, apenas possíveis de serem 
verdadeiramente saboreados aquando da elevação do animal 
à condição humana, ou seja, pela temperança entre o instinto 
inferior e o intelecto superior. Eis que para conter o tumulto, 
Hércules começa a disparar flechas venenosas aos centauros, 
que ao serem atingidos caíam mortalmente. Lembremo-nos 
do capítulo sobre a Hidra de Lerna, o signo de Escorpião, onde 
o herói dos 12 trabalhos do zodíaco, banha as suas flechas no 
sangue venenoso e letal do monstro por ele assassinado. Este 
veneno, é uma das chaves para o entendimento desta minha 
tese…

Durante o calor da batalha, Quíron, que nada tem que 
ver com o frenesim assassino do resto dos centauros, 
exatamente por não estar dominado pelo seu lado inferior 
animalesco, acaba por ser acidentalmente atingido por uma 
das flechas venenosas, contudo, por ser imortal, apesar da 
dor insuportável da ferida não cai mortalmente como os seus 
pares. É importante entender o porquê de Quíron ser atingido 
na sua parte quadrúpede e não na humana, simbolizando que 
a ferida sendo desferida exatamente no plano material, só 
poderá ser curada pela sua parte humana, superior e divina, 
ao contrário dos restantes centauros, que dominados pelo seu 
lado animal, sem ligação ao divino, sucumbem mortalmente 
às paixões terrenas. Neste episódio do mito, reside a principal 
mensagem no mesmo, a ferida incurável de Quíron, contudo, 
para que se perceba a ferida, um terá necessariamente de 
entender o veneno…

Como já desenvolvido no capítulo sobre a Hidra de Lerna, o 
veneno do monstro de 9 cabeças tem direta relação com os 
impulsos sombrios do inconsciente, capazes de dominar 
a natureza humana se alimentados e mantidos no escuro. 
Sabemos que Quíron, recebe, tal como qualquer um de nós, 
uma primeira ferida logo aquando do nascimento, onde, 
guiado por Apolo, o espírito solar, abraçando seu lado 
divino, começa a integrar o seu lado primitivo com o seu 
lado espiritual. O importante é percebermos, que até ser 
atingido pelo veneno de Escorpião, essa primeira ferida é 
como que ainda inconsciente, tornando-se visível somente 
quando percebida de forma consciente através da dor. Por 
outras palavras, todos nós carregamos feridas no nosso 
inconsciente, porém, através do aprimoramento interior, do 
autoconhecimento e do altruísmo, um poderá perceber essa 
mesma ferida com mais nitidez, tornando-a consciente. 
Segundo Carl Jung, no processo de Individuação, que a 

grosso modo significa o mesmo que Iluminação segundo 
a escola budista ou hindu, um terá que aprender a integrar 
a sua própria Sombra, contudo, para que isso aconteça, um 
terá imperativamente de a reconhecer primeiro, ou seja, trazer 
a Sombra do inconsciente para o consciente. Esta primeira 
fase do processo de Individuação pode realmente ser muito 
dolorosa, pois um terá inevitavelmente que enfrentar o seu 
lado mais sombrio, o monstro de 9 cabeças que se alimenta 
nos breus das profundezas da psique, contudo, só enfrentando 
corajosamente o espelho um poderá de facto perceber a raiz 
do seu reflexo. Evocando os estágios do processo alquímico, 
esta tomada de consciência da própria Sombra, faz lembrar o 
estágio Nigredo, a noite escura da alma, processo doloroso, 
mas que um terá necessariamente de iniciar a partir do 
momento que decide deixar de continuar escravo de sua 
própria sombra, rumo à liberdade interior simbolizada no 
último estágio alquímico, Rubedo, onde a alma se liberta 
finalmente.

Por nunca me ter conformado com o facto de não haver uma 
cura para a ferida de Quíron, decidi que encontraria pistas 
para esse impossível e inatingível antídoto…. A chaga aberta 
do centauro divino nada mais é que a Sombra descrita por 
Carl Jung, sombra que permanece no inconsciente até ao dia 
em que a dor causada pelo veneno de instintos, emoções e 
impulsos, seja tão insuportável que não reste alternativa 
senão integrá-la, pois só tomando consciência da dor um 
poderá iniciar o processo de cura e apaziguamento do espírito. 
Quíron, nunca se deixou domar pelo egoísmo, usando a sua 
sabedoria para ajudar os demais, contudo, nesse trabalho 
altruísta e muito saudável, apesar de contribuir para que outros 
evoluíssem, sarando suas feridas e abraçando suas virtudes, 
resta o derradeiro trabalho interior que terá de completar 
para a libertação da própria alma, o olhar corajosamente para 
dentro de forma a sarar suas próprias feridas… não fosse pelo 
letal veneno da Hidra, e essa mesma ferida nunca se teria 
tornado visível, logo a Sombra consciente.

A síntese de Quíron e Prometeu
Para que se perceba a cura de Quíron, é necessário indagar 
o mito de Prometeu, ou melhor, o mito grego da Criação do 
Homem. Analisando a etimologia da palavra Prometeu, o 
nome surge da união dos termos gregos “pro”, que se traduz 
em “antes”, e “manthano” que significa “aprender”, resultando 
em “antevisão”, ou seja, a capacidade de prever o futuro. 
Prometeu tinha um irmão de nome Epimeteu, seu antípoda, 
portanto com a capacidade de olhar para o passado… Zeus, 
o Supremo, incube-os de criarem os animais e os homens, 
sendo que Epimeteu elaboraria enquanto que Prometeu 
supervisionaria. Ao criar os animais, Epimeteu distribui por 
eles virtudes e qualidades, como a velocidade, a coragem, a 
agilidade, a uns couraças e a outros garras, etc., porém, ao criar 
o Homem a partir do barro, Epimeteu, devido à sua própria 
natureza foi incapaz de avaliar os recursos disponíveis, ou seja, 
por incapacidade de planificação acaba por esgotar todos os 
recursos, percebendo que pouco ou nada restara para atribuir 
ao Homem, recorrendo então a seu irmão Prometeu para que 
resolva o problema. Prometeu, provido da qualidade de prever 
o futuro, conclui que a não ser que o Homem fosse dotado 
de inteligência, este não teria capacidade para sobreviver à 
selva animal, facilmente sucumbindo à rudeza da natureza. 
Agora entramos numa das partes mais importante no mito e 
muitas vezes mal-entendido… Prometeu, decide roubar o Fogo 
dos Deuses do Olimpo, com intuito de dotar o Homem com 
a maior das virtudes, a inteligência, tornando-o divino como 
um deus. Eis que ao descobrir a traição de Prometeu, Zeus 
decide puni-lo, condenando-o a ser acorrentado num rochedo 
no cume do Monte Cáucaso, por 30000 anos, e não fosse 
este martírio suficiente, igualmente decretou que o fígado 
de Prometeu deveria ser dilacerado por uma águia durante 
o dia, enquanto de noite o fígado ciclicamente se regeraria 

para voltar a ser comido pela ave no dia seguinte. Há 
muito conteúdo simbólico para descodificar deste 
episódio… Em primeiro lugar, é natural que se faça a 
seguinte pergunta: Se Prometeu tinha boas intenções 
ao tentar dotar o Homem com a inteligência dos deuses, 
porque haveria Zeus de puni-lo? Seria Zeus rancoroso 
e maléfico?

Em boa verdade, a resposta é terminantemente não! 
Aqui, começaremos a entender porque o mito de 
Quíron e Prometeu estão interligados… Simbólica 
e arquetipicamente, Prometeu, apesar do genuíno 
altruísmo, é punido principalmente pela ingénua 
irresponsabilidade de tentar dotar o Homem da maior 
das ferramentas sem que este estivesse minimamente 
preparado para as receber. Tal como vimos na natureza 
dos centauros ainda dominados pelos instintos e 
impulsos animais, metáfora para o ser humano ainda 
preso nos planos mais primários, se este fosse provido 
com o Fogo dos Deuses, o resultado teria todos os 
condimentos para ser catastrófico. Daí a diferença entre 
formação e informação, pois a informação para ser bem 
manipulada terá imperativamente de ser manipulada 
por alguém com formação, senão, vejamos… Quíron, ao 
contrário do comum dos centauros diferenciava-se da 
sua raça por ter a parte superior e divina a comandar 
a sua parte inferior e animal, mas, se pensarmos no 
que se poderiam tornar os centauros, ainda reféns da 
sua condição puco elevada e bestiária, se dotados de 
intelecto, fácil é concluirmos que o resultado somente 
poderia ser caos e destruição… não há nada pior que 
uma besta munida de inteligência e era exatamente 
isto que, arquetipicamente, a sentença dada por Zeus a 
Prometeu representa.

Outro aspeto importante de ser analisado, é o facto 
de ser uma águia, e não outro animal, a responsável 
da vil tarefa da dilaceração do fígado durante o dia 
enquanto este se regenerava pela noite. O fígado é 
um órgão associado às emoções e, sabemos que o 
ser humano se não estiver equilibrado e ligado a um 
plano mais elevado de consciência, é consumido pelas 
emoções e impulsos durante o dia, ou seja, dominado 
pelos impulsos do mundo sensorial, porém, durante a 
noite e enquanto dorme, mergulha no plano astral do 
inconsciente para que processe nas esferas oníricas 
toda informação assimilada durante a azáfama do dia-
á-dia, regenerando-se para voltar a repetir ciclicamente 
os mesmo processos… Ao contrário da Hidra de Lerna 
que tem como habitat a caverna escura nas águas 
pantanosas, a Águia enquanto ave capaz de voar mais 
alto e identificar o mais ínfimo pormenor nas terras 
abaixo, representa o signo de Escorpião no seu plano 
mais elevado, sendo representativo de que por mais que 
um esteja dominado pelos impulsos dos sentidos, existe 
uma consciência superior incapaz de nos deixar em paz, 
forçando-nos a indagar interiormente acerca das nossas 
emoções, seja consciente ou até inconscientemente. A 
águia está relacionada simbolicamente à imagem da 
Fénix, capaz de renascer das próprias cinzas, ou seja, 
ao poder regenerativo no ser humano e à capacidade 
de criar luz a partir das sombras. Zeus, ao condenar 
Prometeu a permanecer acorrentado a um rochedo e 
ser dilacerado pela águia, condena-o à condição de 
mortalidade experienciada pelo espírito no momento 
em que decide descer ao plano físico, simbolizado 
no rochedo, acorrentando-se a um corpo sujeito aos 
sofrimentos da carne, aprisionando-se no plano ilusório 
do Mundo Sensível enquanto escravo dos sentidos e 
emoções.
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Se Prometeu foi condenado à mortalidade, já Quíron continua 
preso na sua dolorosa imortalidade… Após a batalha dos 
Centauros, Quíron percebe que por mais conhecimento e 
sabedoria que carregue dentro de si, a ferida continua intratável 
causando-lhe uma dor insuportável mas, pela sua condição de 
imortal tem inevitavelmente de suportar… Metaforicamente, 
é realmente irónico perceber que até os seres humanos mais 
evoluídos, quer intelectual quer espiritualmente, tenham de 
carregar esta sombra ou ferida, contudo, são exatamente 
aqueles que tomam consciente a sua sombra que sofrem das 
dores insuportáveis desta ferida, pois até lá, permanece indolor 
por não estar ainda consciente. De facto, grande parte da 
humanidade permanece adormecida, entorpecida pelo mundo 
sensorial, exatamente por carregar uma sombra sem que tenha 
consciência da mesma, levando-nos a concluir que o processo 
para a Iluminação ou libertação da alma, por ser doloroso, 
é mundanamente evitado pela maioria. Enfrentar a própria 
sombra é realmente desafiante, pois encontrar a coragem 
necessária para fitar o abismo com olhos penetrantes de águia 
mergulhando a pique rumo às profundezas do subconsciente, 
só para as almas mais evoluídas, ou então, por essa dor causada 
pela sombra se tornar realmente impossível de suportar, um não 
tenha outro remédio senão olhar para a ferida aberta e iniciar 
o processo de cura, ou melhor, segundo Jung, de Individuação. 
Se analisarmos o dito anteriormente de um ponto de vista 
astrológico, podemos então perceber que o facto de um mapa 
astral ou natal ter muitos aspetos desafiantes, em vez de 
castrador, pode na verdade ser extremamente benéfico, pois 
essa mesma nomenclatura desafiante tem o potencial latente 
de forçar o nativo ao aprimoramento interior, na tentativa de se 
reconciliar com suas sombras, suturando suas feridas, libertando 
sua alma e encontrando-se espiritualmente.

Quíron, na tentativa de pôr fim à sua dor, acaba por perceber que 
esta só cessará trocando a sua imortalidade pela mortalidade de 
Prometeu, que acorrentado ao rochedo permanecia. Zeus acede 
ao seu pedido e possibilita a troca entre os dois, sendo que 
Prometeu se liberta das correntes que o aprisionavam ao plano 
físico e da águia que se alimentava das suas emoções, levando 
enfim o Fogo dos Deuses ao Homem, e Quíron, agora dotado da 
mortalidade, consegue finalmente libertar-se da dor insuportável 
que o atormentava. Zeus, que tanto estimava o centauro ferido, 
sensibilizado pelo ato corajoso de Quíron que enfrenta a morte 
abdicando da imortalidade, permeia-o elevando-o aos céus na 
forma da constelação de Sagitário… Assim termina, quer a história 
de Quíron, quer a de Prometeu, pelo que há realmente muito para 
analisar e retirar deste final intrincado tão maravilhoso quanto 
apoteótico.

Chamei a este capítulo “A síntese de Quíron e Prometeu”, 
porque síntese resulta da temperança entre tese e antítese, 
ou se quisermos, da harmonia entre dualidades para gerar um 
fruto, e este fruto, nada mais é que o antídoto para o veneno de 
Quíron. Percebendo como se interlaçam os dois mitos, podemos 
perceber que apesar da aparente dualidade, um é complementar 
do outro, sendo que Quíron, com todos os seus atributos já 
anteriormente referidos, pertence ao plano físico, mas provido 
de imortalidade, enquanto que Prometeu pertence ao plano 
espiritual, mas condenado à mortalidade. No final, é da fusão 
entre os dois que ambos se libertam, um da ferida e o outro das 
correntes, ou seja, é da integração dos opostos num mesmo eixo 
que ocorre a neutralização, ou se quisermos, a neutralização do 
carma, a eliminação da dor e a libertação da alma… a síntese.

Da Síntese o antídoto
É corriqueiro no meio astrológico defender-se a ideia de que 
Quíron, por representar sabedoria e altruísmo, conhecendo 
como ninguém a ferida que carrega, tem o dom de identificar 
iguais feridas nos outros, contudo, sendo incapaz de a curar 
em si próprio… este conceito não deve ser entendido de forma 
leviana, pois acredito que tudo na vida tem solução e toda 
a ferida é passível de ser sarada, contudo, para que melhor 
se entenda qual poderá ser o antídoto para este terrível 
veneno, teremos realmente de olhar para este paradoxo com 
sabedoria e percebê-lo de um ponto de vista arquetípico e 
filosófico.

O mito, termina com a elevação de Quíron ao cosmos sob 
a forma da constelação de Sagitário, depois de trocar a sua 
imortalidade pela mortalidade de Prometeu… De um ponto de 
vista iniciático, o centauro é simbolicamente representativo 
de uma pirâmide, pois, a base é constituída por 4 lados, 
simbolizando os 4 elementos, portanto, as 4 patas do cavalo, 
que por sua vez se unem por triângulos a um ápex, o atributo 
trino da Criação, simbolizando a parte superior do centauro, 
portanto o Homem divino, capaz de domínio sobe a sua 
parte animal, logo, dos seus instintos e impulsos primários. 
Perceber o arquétipo de Sagitário, é perceber que na sua 
génese está o centauro ferido Quíron, que através da sua 
mui profunda ferida ascende à condição de constelação 
zodiacal. Etimologicamente, Sagitário, o arqueiro, advém do 
latim “sagitta” que significa “seta” ou “flecha”, igualmente 
pertencente à mesma família do verbo “sagire”, que significa 
compreender rapidamente, sendo que astrologicamente 
o seu glifo é exatamente uma flecha. Posto isto, devemo-
nos perguntar para onde ou para o quê está precisamente 
apontada esta flecha simbólica, ou ápex da pirâmide. 
Astronomicamente, esta flecha aponta o centro galáctico da 
Via Láctea, o centro para onde tudo retorna para se regenerar 
e reconciliar com o divino, como um verdadeiro retorno à casa 
do Pai, onde Sagitário aponta o derradeiro caminho para Ele. 
Sagitário, enquanto Quíron, enquanto ápex de uma pirâmide, 
representa aquele que pela anulação do pêndulo entre 
polaridades alcança a sabedoria, pela sabedoria o equilíbrio, 
no equilíbrio a temperança dos opostos… V.T.R.I.O.L., “Visita 
Interiora Terrae, Rectificando, Invenies Occultum Lapidem”, 
“visita o interior da terra, retificando, tu encontrarás a pedra oculta”. Em 
suma, visita o teu interior, purificando-te, encontrarás o teu 
Eu oculto, ou seja, o teu Eu Superior, a verdadeira essência 
da tua alma.

Progredindo astrologicamente pela mandala zodiacal, 
sabemos que um signo é sempre resultado do arquétipo 
que o precede, portanto, Sagitário resulta do signo de 
Escorpião, seu anterior. No capítulo sobre a Hidra de Lerna, 
percebemos que a ferida de Quíron é causada pelo veneno 
da hidra, ou seja, são os atributos do arquétipo Escorpião, 
que tornam a ferida, ou sombra, visível e consciente no 
centauro, simbolicamente dando direção à flecha de 
Sagitário. De um ponto de vista astronómico, tal como a seta 
do grande arqueiro também o ferrão de Escorpião aponta o 
centro da galáxia, ou seja, simbolicamente, a ligação entre 
os dois signos é estreita, pois é exatamente o veneno da 
Hidra que desperta a dor em Quíron, que ao aperceber-se 
conscientemente desta “Sombra”, empreende um novo 
destino rumo à cura, rumo à Iluminação, resgatando sua 
verdadeira essência pela integração das sombras em si 
mesmo, o processo de Individuação. Esta cura, ou antídoto, 
está intimamente ligada ao termo Ressurreição, que significa 
a capacidade de um reaparecer ou ressurgir vivo depois da 
morte, ou até enquanto sinónimo de cura surpreendente ou 
inesperada, mas para reforçarmos esta ideia de ressurreição 
associada ao antídoto para o veneno de Quíron, será 
importante indagarmos um pouco sobre a simbologia da 
constelação Ofiúco, o Serpentário.

Ofiúco, conhecido como o Carregador da Serpente, está situado, 
astronomicamente, exatamente entre as constelações de Sagitário e Escorpião, 
ou seja, onde está situado o buraco negro massivo no centro da Via Láctea. 
Segurando com uma mão a cabeça da serpente, Serpens Caput, e na outra a 
cauda Serpens Cauda, esta serpente cósmica que Ofiúco carrega, simboliza 
precisamente o corpo escamoso de estrelas espiralando pela galáxia, galáxia 
que mantem presa em suas mãos, mantendo a ordem e vitando o caos nesta 
procissão ordenada para o Centro. O Serpentário, principalmente nas escolas 
iniciáticas, está associado a um Caixão, sendo que este caixão, mais do que 
simbolicamente ligado a morte, está mais precisamente ligado ao processo 
de Ressurreição, marcando o centro galáctico como símbolo de um portal por 
onde ciclicamente toda a alma passará depois da morte, retornando à divina 
casa do Pai.

Perceber qual o antídoto para a ferida de Quíron, é perceber qual a natureza do 
veneno que contamina a alma humana, pois só depois do devido diagnóstico 
será possível descobrir a cura para tão poderoso veneno, veneno que toda 
alma transiente transporta dentro de si após o processo de reincarnação e 
transmigração do espírito para o plano Maiá, o Mundo Sensível da matéria. 
Quíron, em termos astrológicos, muitas vezes se associa a frustração, e essa 
frustração é fruto da Sombra que se entrepõe entre Ego e Self, impedindo-nos 
de manifestar o nosso potencial de forma plena, portanto, que percorramos 
o verdadeiro caminho da nossa real missão, contudo, não fosse por essa 
“maldita” sombra, nada nem ninguém teria reais motivos para se transcender 
e evoluir em seu propósito espiritual.

Quíron demora entre 49 a 51 anos a fazer o seu retorno zodiacal, portanto, 
é importante percebermos a sua associação ao número 7, número místico 
muito associado à busca da perfeição pela aprendizagem, sendo que 7 ciclos 
de 7, dá o número 49, ou seja, o tempo da revolução de Quíron, ou até, se 
quisermos, as 50 Portas de Binah, que muito sucintamente nos dizem que para 
conhecermos os caminhos, primeiramente, há que conhecer as portas que 
levam a esses caminhos. Ao evocarmos esta notável coincidência, percebemos 
que conforme Quíron vai evoluindo pelos signos em sua revolução, ao mesmo 
tempo que vai instruindo o arquétipo por onde passa, ele próprio vai recebendo 
informação para sarar sua ferida natal, e nessa troca de informação, vai de 
facto tornando consciente a sua Sombra, a ferida, para que possa sará-la com 
o conhecimento adquirido ao longo da sua passagem por todo o zodíaco. 
Por essa razão, é comum pessoas por volta dos 50 anos de idade, iniciarem 
grandes processos de cura e mudança, quando decidem finalmente resgatar a 
alma da dor que carrega. Quíron, o asteroide, tem sua órbita entre o último dos 
planetas visíveis a olho nu, Saturno, e Urano, o primeiro das orlas exteriores, 
simbolizando realmente uma ponte entre o consciente e o inconsciente, o 
conhecido e desconhecido, e até pelo que nos diz o mito do centauro ferido, 
quando num salto de fé, ao abdicar da imortalidade e enfrentando a morte, 
Quíron percebe que a morte não é o fim, mas um recomeço em que todas as 
feridas serão saradas e todas as dores sanadas. O que quero dizer com isto 
realmente, é que não há de facto um antídoto mágico capaz de sarar todas 
as feridas da alma humana, pois isso seria exatamente paradoxal ao que é 
a condição do Homem enquanto espírito sujeito às vicissitudes do plano 
concreto e limitado aos atributos da carne, porém, por mais irónico que possa 
parecer, é precisamente através da busca para a cessação da dor que as almas 
vão evoluindo, aprimorando-se e apaziguando-se.

Poderia com esta tese, limitar-me a fazer uma mera descrição, com base 
em técnicas astrológicas, para explicar Quíron nos signos ou nas casas, sua 
revolução e seus aspetos, contudo, isso já foi sobejamente feito por outros 
astrólogos e até bastaria fazer uso de um bom software de astrologia para o 
fim. Defendo que só conhecendo a fundo o significado dos arquétipos, será 
de facto possível retirar interpretações mais precisas e plenas de significado. 
A magia de Quíron reside precisamente na sua natureza paradoxal, 
aparentemente impossível de ser reconciliada, contudo, é símbolo arquetípico 
da superação intrínseca à natureza humana, que pelas imperfeições resgata 
suas maiores virtudes, pelo medo descobre a coragem, pela sombra a luz, pela 
sabedoria encontra o equilíbrio, na ferida a cura… a Chave de Quíron.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL



40 • 4 estações • jornal astrológico

A astrologia humanista enfatiza o papel dos ciclos planetários 
no desenvolvimento do indivíduo e da Humanidade como um 
todo.

O ciclo da lunação, os ciclos sinódicos dos planetas com o Sol 
e dos planetas lentos entre si, têm sido amplamente estudados, 
seja numa perspetiva individual ou coletiva. Em termos dos 
planetas pessoais, o ciclo do par complementar Vénus e Marte 
também mereceu destaque. Mas o ciclo de Mercúrio e Marte 
parece ter sido um pouco esquecido.

Talvez seja porque tipicamente o primeiro e o último dos planetas 
pessoais não têm uma relação muito fácil (lembremos que, na 
mitologia greco-romana, ambos foram amantes de Vénus/
Afrodite), ou simplesmente porque o seu ciclo é algo irregular.

No entanto, existem ligações entre estes arquétipos planetários, 
como, por exemplo: na associação dos signos a partes do corpo 
humano, estabelecida na Antiguidade, Carneiro corresponde 
à cabeça (apesar do pensamento ser tipicamente uma função 
mercuriana); na astrologia esotérica, Mercúrio rege Carneiro 
ao nível da alma e Escorpião ao nível da mónada, Mercúrio e 
Escorpião veiculam o quarto raio de energia cósmica (raio da 
harmonia através do conflito), Marte e Virgem veiculam o sexto 
raio (raio do idealismo e da devoção).

O recente longo trânsito de Marte em Gémeos acentuou a 
relação entre o planeta da ação e o planeta da comunicação, a 
qual se reflete fortemente na forma como o poder da palavra é 
utilizado, por vezes conferindo até mais força ao que é dito do 
que ao que é feito. Assistimos inclusive ao desenrolar de uma 
guerra na Europa, onde a “guerra da informação” assume um 
papel equiparado ao do próprio conflito armado.

Vivemos num tempo em que o modelo de sociedade baseado 
na informação e no conhecimento se desenvolve com grande 
velocidade – o conhecimento é, cada vez mais, um recurso 
fundamental para se alcançar objetivos; e as ferramentas de 
comunicação digital tornam-se um meio essencial de afirmação 
perante o exterior. Mercúrio e Marte parecem estar mais ligados 
do que nunca, pelo que, me proponho olhar para a relação entre 
estes dois planetas, numa perspetiva cíclica.

Mercúrio é o mais interior dos planetas, afastando-se do Sol, no 
máximo,  28° de longitude zodiacal. Logo, apesar do seu período 
orbital ser de sensivelmente 88 dias, a sua revolução em torno 

do zodíaco tem uma duração próxima de 1 ano. Num ano, 
Mercúrio efetua 3 ciclos sinódicos com o Sol (com a duração 
média de 116 dias), os quais começam nas conjunções 
inferiores (i.e., as conjunções entre o Sol e Mercúrio quando 
este está mais perto da Terra) que ocorrem no decurso dos 3 
períodos de retrogradação anuais (de cerca de 23 dias cada).

Marte é o primeiro planeta exterior à orbita da Terra, pelo que, 
o seu período orbital, de sensivelmente 687 dias, corresponde 
ao tempo médio da revolução em torno do zodíaco (a qual 
varia entre 17,5 e 23,5 meses). O seu ciclo sinódico com 
o Sol tem uma duração aproximada de 25 meses, com a 
culminação a ter lugar, mais ou menos, a meio do período 
retrógrado bienal de Marte (de 73 dias, em média).

Estes dados astronómicos dão-nos uma ideia das diferenças 
entre os ciclos de Mercúrio e Marte e, consequentemente, da 
excentricidade do ciclo entre os dois planetas. No entanto, há 
alguns padrões que podem ser identificados:

• O ciclo de Mercúrio-Marte tem uma duração entre 23,5 e 
27 meses (tempo entre a primeira conjunção de um ciclo e a 
primeira conjunção do ciclo seguinte);
• O ciclo começa com uma, três ou cinco conjunções 
(dependendo do afastamento de Mercúrio do Sol aquando 
da primeira conjunção com Marte), num período que varia 
entre 2,5 e 6 meses;
• A maioria dos ciclos começa com três conjunções, podendo 
Mercúrio estar retrógrado numa delas;
• Os menos frequentes ciclos com cinco conjunções 
abrangem dois períodos retrógrados de Mercúrio no seu 
começo, podendo verificar-se uma ou duas conjunções de 
Mercúrio retrógrado com Marte;
• A primeira conjunção do ciclo ocorre com ambos os planetas 
diretos e Marte está sempre direto quando se encontra com 
Mercúrio;
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• Uma das conjunções de Mercúrio direto com Marte ocorre entre uma 
conjunção de Sol-Marte e uma conjunção superior de Sol-Mercúrio;
• As quadraturas (crescentes e decrescentes) podem ter uma única 
ocorrência ou três consecutivas (num espaço de 2 a 3 meses), sendo que 
Marte está sempre direto e, nos casos em que ocorrem três quadraturas 
seguidas, Mercúrio pode estar por vezes retrógrado;
• Cada ciclo tem, por regra, uma única oposição com Marte retrógrado e 
Mercúrio direto, podendo, por vezes, ocorrer três oposições consecutivas 
(num intervalo de aproximadamente 1 mês), geralmente com Mercúrio 
retrógrado em uma ou duas delas.

Consideremos, então, as quatro principais fases de relacionamento entre 
dois planetas, tomando como exemplo o atual ciclo de Mercúrio-Marte.

A conjunção de Mercúrio-Marte simboliza o início de um novo ciclo de 
exteriorização da energia mental e de conjugação de ideias e ações. O 
atual ciclo começa em 2021, com três conjunções: 19/08/2021 – 12°48’ 
de Virgem; 09/10/2021 – 16°16’ de Balança (com Mercúrio retrógrado); 
10/11/2021 – 07°22’ de Escorpião.

O signo da primeira conjunção sinaliza a energia que abre o ciclo, sendo que 
as conjunções seguintes adicionam tonalidades a esse primeiro aspeto.

Assim, a conjunção em Virgem (domicílio de Mercúrio) pede pragmatismo, 
precisão e eficiência na comunicação e na ação, com o grande trígono de 
Terra de Mercúrio-Marte com Úrano (em Touro) e Lua (em Capricórnio) a 
sugerir mudanças nos hábitos, com impacto no sentir social. A segunda 
conjunção, em Balança (com Mercúrio retrógrado e Marte em exílio), é uma 
tripla conjunção envolvendo o Sol, com o qual Mercúrio e Marte iniciam 
ciclos sinódicos pela mesma altura, e acrescenta a necessidade de revisão 
das formas de contacto pessoal e social. A última conjunção, em Escorpião 
(domicílio de Marte), soma intensidade emocional e determinação na 
afirmação de ideias e persecução de objetivos.

Num ano muito marcado pela crise pandémica, o segundo semestre tem 
como temas centrais a vacinação, as medidas de contenção da pandemia, 
a capacidade de resposta dos serviços de saúde e o recurso às tecnologias 
de informação e comunicação no teletrabalho e no ensino à distância 
(temas muito virginianos).

É um período de oscilação (Balança) entre o alívio de restrições, motivado 
por razões económicas e pela preocupação com o impacto do isolamento 
social nas relações interpessoais e na saúde mental e emocional, e a 
imposição de mais medidas perante o surgimento de novas variantes 
do vírus e surtos de Covid-19. É também uma altura de análise das 
desigualdades socioeconómicas entre pessoas e países.

Por último, as restrições, obrigações e  desequilíbrios geram frustração 
(indicada pela quadratura a Saturno de Mercúrio-Marte em Escorpião) e 
contestação, por vezes numa defesa tenaz da liberdade individual, outras 
vezes de forma irracional e violenta (Escorpião).

Durante a fase crescente, as funções planetárias tendem a manifestar-se 
de forma mais instintiva, pelo que, Marte é claramente dominante, com o 
pensamento e o comportamento a serem grandemente determinados por 
emoções e reações irrefletidas, podendo traduzir-se em agressividade na 
comunicação e impulsividade nas atitudes.

A quadratura crescente de Mercúrio-Marte reflete uma tensão interior entre 
o resultado das iniciativas e a ideia do que se pretende alcançar, que requer 
ação e esforço, no sentido de eliminar padrões compulsivos anteriores e 
começar a relacionar as funções planetárias de Mercúrio e Marte de uma 
forma nova, concreta a construtiva, nomeadamente através de ideias 
praticáveis e iniciativas ponderadas. Esta quadratura crescente verifica-se 
no dia 26/07/2022, com Marte a 14°40’ de Touro (em exílio e conjunto a 
Úrano) e Mercúrio a 14°40’ de Leão.

O ano de 2022 é fortemente marcado pela crise económica, associada à 
combinação dos efeitos da pandemia com a guerra na Ucrânia, enquanto 
continuam a surgir novos surtos de doenças. Por altura da quadratura 
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crescente de Mercúrio-Marte, o contexto de intensificação da 
guerra (nas palavras e no terreno) e agravamento do clima de 
crise (económica, alimentar, energética, humanitária, climática, 
sanitária, etc.) fomenta atitudes radicais e obstinadas, bem 
como ideias irrealistas e igualmente fixas. 

A oposição de Mercúrio-Marte representa uma potencial 
objetividade, decorrente do confronto entre o impulso de 
afirmação perante o exterior e o pensamento analítico, que 
permite começar a relacionar as funções planetárias com um 
propósito mais consciente; ou, no caso de não integração dos 
opostos, o incremento do conflito entre a razão e a emoção, 
que pode traduzir-se em combates verbais.

A oposição tem lugar a 29/11/2022, com Marte retrógrado a 
19°18’ de Gémeos e Mercúrio a 19°18’ de Sagitário (em exílio), 
numa Cruz em T com Neptuno em Peixes. Ocorre 9 dias antes 
da culminação, no mesmo eixo zodiacal, do ciclo ao nível da 
ação e autoafirmação que começou na conjunção de Sol-
Marte de 08/10/2021 (em Balança).

Os desastres naturais e os fenómenos meteorológicos 
extremos estão bem presentes, no final de 2022, como que a 
chamar a atenção para uma realidade maior e mais premente, 
enquanto o pensamento, tendencialmente disperso, confuso 
e demasiado idealista, se confronta com uma capacidade de 
exteriorização reduzida (pela retrogradação de Marte) e incerta 
em relação aos objetivos, o que promove uma expressão 
muito emotiva, e por vezes agressiva, ante as contrariedades. 
Este contexto, pouco favorável à visão objetiva, tende a adiar a 
possibilidade de mudança de direção para a última quadratura 
do ciclo.

Na fase decrescente, a energia é tendencialmente mais 
mental, pois, a culminação do ciclo de Mercúrio-Marte trouxe 
a possibilidade de conferir significado à interação dos dois 
planetas.

A quadratura decrescente de Mercúrio-Marte indica, assim, 
uma tensão entre as ideias pensadas e a ação exterior, que 
requer a reavaliação de antigos padrões de pensamento 
e comportamento, decorrentes de condicionamentos 
exteriores (que se revelam obsoletos à luz do entendimento 
proporcionado pela oposição e, por tal, precisam de ser 
eliminados), de modo a permitir o surgimento de novas 
ideias e objetivos e a concretização do propósito do ciclo de 
Mercúrio-Marte.

No presente ciclo, a quadratura decrescente ocorre a 
17/03/2023, com Marte a 26°05’ de Gémeos e Mercúrio a 
26°05’ de Peixes (em exílio novamente e numa tripla conjunção 
com o Sol e Neptuno). No dia anterior verifica-se, nos mesmos 
signos, a quadratura decrescente do ciclo de Sol-Marte.

Nesta altura, o pensamento e a comunicação tendem a ser 
orientados por ideais, mais utópicos ou mais ponderados 
(a conjunção superior de Sol-Mercúrio, que tem lugar no 
mesmo dia, pode trazer alguma objetividade), cuja expressão 
é, em grande parte, determinada pelas emoções e pela 
suscetibilidade às opiniões exteriores (potenciada pela 
ligação de Mercúrio e Marte à Lua em Capricórnio), enquanto 
uma sensação de inquietude impele à ação.

A contestação social promete subir de tom. Resta saber se as 
palavras de ordem serão acompanhadas pela capacidade de 
encontrar novas respostas, negociar e estabelecer acordos, de 
forma a implementar as soluções pragmáticas e eficientes que 
o início do ciclo de Mercúrio-Marte pedia. 

Esta é somente uma breve análise sobre um tema que requer, 
e acredito que merece, muito mais estudo no futuro.

BIBLIOGRAFIA:
» RAEL, Leyla, RUDHYAR, Dane, Astrological 
Aspects – A Process Oriented Approach, Aurora 
Press, 1980.
» RUPERTI, Alexander, Ciclos de Evolução – 
Modelos Planetários de Desenvolvimento, Editora 
Pensamento, 1993.

*valores apresentados para as 2 edições anuais.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL



44 • 4 estações • jornal astrológico

Logo me pareceu que os mapas natais daqueles indivíduos que 
generosamente me forneceram os seus dados de nascimento, 
“refletiram”, de uma forma muitas vezes extraordinariamente 
precisa, as características do “universo” em que tinham 
nascido.

Gostei, durante muitos anos, desta evidência, mas acima de 
tudo reconheci até que ponto a nossa personalidade, o nosso 
carácter... e, consequentemente, o nosso destino, eles estavam 
completamente sujeitos a esse evento.

Parecia inevitável “ser” de certa forma, porque isto não era 
mais do que o resultado do processo de adaptação necessário, 
para “sobreviver” ao ambiente, ao dito universo.

Mas a pergunta imediata que surgiu de lá foi... porquê?

Porque é que cada um de nós nasceu, precisamente, naquele 
momento, naquele universo, e não noutro? Por que, portanto, 
tinha que ter aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos... e não os 
outros? Para o que, em suma, um tinha que se tornar a pessoa 
em que se tinha tornado? e não em outra pessoa?

Quando me permito estas reflexões nos espaços de consulta, 
quando pergunto à pessoa à minha frente... “O que achas que 
é o significado da vida das pessoas, porque achas que cada 
um de nós tem o destino que temos... e não outro destino?”, a 
resposta comum, numa percentagem muito elevada, é sempre 
a mesma: basicamente... vir para APRENDER, para EVOLUIR. 
E, é possível, que o leitor, agora lê estas linhas, também 
concorde com o “sentimento” comum.

Eu..., não. 

“O facto de poder ver, ou saber, ou sentir o que sou neste 
momento prova-me, conclusivamente, que aquilo que sou 
não pode ser, de forma alguma, o meu verdadeiro eu. É um ser 
falso, um pseudo-ser, uma ilusão e uma armadilha. Sem nos 
apercebermos, identificamo-nos com um complexo de objetos 
que conhecemos ou que podemos conhecer. Portanto, este 
complexo de objetos conhecidos não pode ser o verdadeiro 
conhecedor, o verdadeiro Eu, o Eu. Identificamo-nos com 
o nosso corpo, a nossa mente e a nossa personalidade, 
imaginando que estes objetos constituem a nossa verdadeira 
<ser>, e passamos toda a nossa vida a tentar defender, 
proteger e prolongar o que não é mais do que uma ilusão.  
Somos vítimas de um caso epidémico de identidade trocada, 
enquanto a nossa Identidade Suprema espera, com certeza 
silenciosa, para que a descubramos.  ... O sujeito e o objeto, 
o interior e o exterior, são e sempre foram um só. Não há 
demarcação primária. O mundo é o meu corpo, e o lugar que 
olho é o lugar de onde olho.”   Ken Wilber.

Se numa noite clara levantarmos a cabeça e olharmos para 
a abóbada celestial, veríamos inúmeros pontos de luz a 
brilhar sobre nós. Se olharmos de perto, veríamos que, com 
o tempo, alguns destes pontos de luz permanecem fixos e 
outros movem-se lentamente sobre uma determinada faixa 
de espaço. Estes pontos de luz eram chamados de planetas 
(errantes) e diferem das estrelas (além do seu movimento 
relativamente rápido) na medida em que não têm a sua 
própria luz, mas, o que vemos, é o reflexo da luz da estrela 
mais próxima, o Sol.

Há, portanto, no nosso universo observável dois “elementos” 
de referência: alguns “projetores” de luz, simbolizados pelas 
estrelas (solas) e outros... “refletores” ou ecrãs (os planetas) 
que, tem a sua própria luz, não fazem mais do que refletir a luz 
da sua estrela mais próxima.

No meu início como estudante de astrologia, fiquei estupefacto 
ao “descobrir” como os acontecimentos terrestres pareciam 
coincidir de forma pré-precisa com a sinfonia que parecia 
refletida no mapa celestial daquele momento preciso. Quando 
“levantei” o meu mapa pela primeira vez..., descobri, espantado, 
que os acontecimentos mais relevantes da minha existência 
devem ter algum significado de relevância, uma vez que estes 
foram claramente identificados na estrutura da mandala da 
minha carta natal.

Eliseo Gallardo 
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ANAMNESIS: “O processo pelo qual a alma, de natureza imortal, recorda o 
conhecimento já adquirido numa vida anterior, tanto neste mundo como no outro, e 
que é esquecido quando renascemos.” O Platão.

Pessoalmente..., acredito que a verdadeira responsabilidade do astrólogo, e refiro-
me, naturalmente, ao astrólogo com uma perceção humanista da astrologia, não 
consiste, de todo, na “interpretação” dos mapas de natal (lembro aos meus clientes 
que, como mera interpretação, só pode ser subjetiva), mas..., ao “lembrá-los” ... como 
funciona  a astrologia...  É LEVE. Entre outras coisas, porque, talvez..., o que agora 
reconhecemos como CONSCIÊNCIA, não é mais do que um...  concentração de 
energia, de LUZ, de “informação”. Como se esta Consciência nos mostrasse..., que 
somos  “Sóis”, que somos estrelas, que somos LUZ.

Lembremo-nos então de como funciona a “Luz”, como funciona a energia, como 
funciona a “REALIDADE”:

Se nós, que somos a luz, segurássemos qualquer objeto com a nossa mão direita 
e projetássemos a nossa “luz” numa superfície que pudesse, decerta forma, 
devolver aquela “luz” projetada (efeito espelho)... o que veríamos naquele espelho? 
Simplesmente... a imagem “original” invertida.

As imagens que observamos com os nossos olhos... também aparecem “invertidas” 
no fundo da nossa retina (depois os neurónios espelhados do cérebro já são 
responsáveis por “dar a volta”, para que possamos “funcionar” pela “realidade”).

Ou seja... que a “luz” tem uma peculiaridade: cada vez que é projetada numa 
superfície capaz de devolver o que está a ser projetado, nessa superfície só podemos 
“ver” uma coisa, a imagem original completamente distorcida, ao ponto de a ver 
completamente invertida. É assim que a LUZ funciona.

Deixe-me o leitor continuar com esse diálogo hipotético ou com o meu cliente, a 
quem chamaremos a partir deste momento Alice:

“... o que lhe vou oferecer como alternativa, Alice, é uma perspetiva completamente 
oposta ao que o senso comum parece ser preconcebido. Porquê? Porque o que te 
proponho é... que não chegamos a aprender, mas chegamos ao oposto. E o oposto 
da aprendizagem não é ensinar, mas des ensinar. Quero dizer... para nos des 
condicionarmos

E... o que é que se tem fingindo aprender, de uma realidade que por si só é efémera, 
ilusória  ..., e fingindo evoluir, sem ter em conta ou perder de vista o facto de que 
estamos a ir, todos juntos... num planeta que se move a uma velocidade média de 
220 km. por segundo (é evidente que estamos todos a evoluir algures), fingindo 
fazer algo diferente... Desfrutar da viagem parece, no mínimo, absurdo. É por isso 
que te vou oferecer, já te disse, uma perspetiva diferente.

Sabe por que nós, astrólogos, podemos mostrar-lhe um mapa de como dois planetas 
foram localizados, o dia e a hora que decide? Bem, porque há alguma efeméride que 
facilita a posição de cada um dos planetas a zero horas de cada dia e todos os dias. 
E... sabe porquê? Porque, do nosso ponto de vista como observadores, os planetas 
estão presos, repetindo constantemente o mesmo padrão. 

Se observarmos a “realidade”, verás que todos os seres vivos que se tornam parte 
deste universo, sejam vegetais ou animais, estão presos repetindo um padrão 
(macrocosmo/microcosmo).  Se nasceste uma maçã... De lá virá uma macieira. Da 
macieira, maçãs. Da maçã, uma macieira... Se se nasce numa determinada espécie 
animal, sabe perfeitamente que o animal nascerá, nos seus genes, com a informação 
necessária que garante que, com o seu comportamento, garante, por sua vez, a 
sobrevivência da espécie de que faz parte. E assim permanece, inexoravelmente, 
repetindo o padrão.

Somos parte desse universo. E também temos uma tendência, compulsiva e 
inconsciente de repetir um padrão.

Mas... Acontece que não somos planetas, plantas ou animais.

É suposto sermos planetas (poeira estelar que circunda o Sol), somos plantas (veja 
como gerou um tronco, alguns ramos) e somos um animal (agimos instintivamente, 
primariamente e até mesmo répteis às vezes). Em suma, somos as três “coisas” ao 
mesmo tempo.
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Acumulámos tanta energia, tanta Luz, tanta informação..., 
que desenvolvemos o que podemos agora reconhecer 
como CONSCIÊNCIA (consciência, possivelmente..., talvez, 
não é mais do que uma concentração de energia, de luz, de 
informação). Tornámo-nos...

Na realidade, é como se tivéssemos duas opções: agir 
como planetas, ser corpos errantes sem a sua própria luz e 
refletir a Luz do inconsciente daqueles que nos rodeiam... 
Ou reconhecermo-nos como Sóis, e como tal..., assumir a 
responsabilidade de que tudo o que vemos não é mais do que 
um reflexo da nossa própria “Luz”, que o que vemos não é mais 
do que o fruto da nossa própria criação. Aí, nessa perspetiva, 
já não é possível lutar com o “exterior”.  Reconhecer que o 
“exterior” não passa de um reflexo fiel de si.

Vamos tentar desenvolver isto juntos, se me permite.

Eu disse-te... que como não somos planetas, nem plantas, 
nem animais, mas somos as três coisas ao mesmo tempo, 
acumulamos tanta energia, tanta informação, tanta luz, que 
nos tornámos Sóis. Bem, o que faz o Sol? Ouve a tua Luz.  
Concordo...?

Exponho-lhe tudo isto (também verá que não lhe estou a 
dizer nada que não saiba no fundo) para lembrá-lo... que há 
algo no firmamento, do qual já és uma parte, que é como uma 
ferramenta, como um recurso,prefiro vê-la como um presente 
maravilhoso... para que, inevitavelmente, não possamos 
repetir. E não ter consciência disso é, possivelmente, a raiz, a 
causa, de toda a insatisfação, de todo o sofrimento.

Sabe o que é esse presente...?
Permite-me lembrá-lo disso e...?
Aquele presente... é a própria LUZ. 

E porque estou a falar da Luz, se não sou eletricista? Não 
sou eletricista, mas como astrólogo, disse-te assim que 
comecei que o teu mapa de nascimento não passava de uma 
representação, uma representação gráfica das “pequenas 
luzes” do sistema solar. O astrólogo, porque essa é a sua 
ferramenta, é especializado... na LUZ. É por isso que agora me 
permito lembrá-lo de como funciona.

a Luz..., para que mais tarde vejamos, juntos, porque sugiro 
que compreendamos que a Luz... É o presente.

Não se esqueçam, nem percam de vista o facto de que, quando 
falamos de Luz, estamos a falar de energia. Se falarmos de 
energia... do que estamos a falar? Tudo o que vê... tu também, 
não és nada mais do que isso: uma “sopa” de energia, de LUZ. 
Quero dizer... O que vou tentar agora, como compreenderás, 
não é que te lembres de como funciona a Luz, mas sim da 
“realidade” e de ti. Porque a LUZ, a “realidade” e tu... És a 
Mesma Coisa.

Vamos ver como funciona “LUZ”:

O que acontece quando você, que é LUZ, projeta a sua luz 
numa superfície claramente capaz de devolver o que está a 
projetar. O que acontece quando tu, pegas num objeto com 
a mão direita, olha-te ao espelho... O que é que estás a ver? 
Na verdade, é uma pergunta tremendamente simples, não 
se complique. Não estamos a fingir que olhamos para tudo 
isto de uma perspetiva metafórica ou filosófica... Isto é para a 
rapariga dentro de ti. A resposta é, na verdade, muito simples: 
vê-se com um objeto... na mão esquerda.

É o que vai ver, inevitavelmente: a sua imagem invertida.

É assim que a LUZ funciona.
Por que te digo que a Luz é um presente?

Imagina por um momento que agora acabas uma fase vital 
da tua vida. Está ciente de que, dependendo do que viveu 
desde que nasceu até este momento, que, dependendo 
das suas circunstâncias até ao presente..., está ciente, que 
fruto dessas circunstâncias... Tu, neste momento, tens 
uma perceção extraordinariamente subjetiva da realidade 
e de ti? Veja se é subjetivo... que não há, nem haverá, nem 
nunca houve ninguém com a sua mesma perceção. Tu és 
tu e as tuas circunstâncias, e nesse sentido és único. E se 
morreste agora... Acreditarias nessa realidade e tu “és” isso. 
Igualmente ingénuo, se me permitir, como pode ser a minha 
própria perceção, ou a de cada uma; ou como a maçã, que, em 
resultado das suas circunstâncias, acredita que a realidade e 
em si é “ser” maçã. Possivelmente nenhuma. É por isso que se 
diz que a realidade é mental, porque não passa de uma mera 
descrição ou interpretação subjetiva.

Lembro-vos disto, porque da mesma forma que agora podem 
morrer com a perceção de “ser” a Alice que pensam que 
são..., imaginem por um momento que morram acreditando 
que a vossa realidade e a si mesmo são “seres” maçã (o que 
te lembro é tão absurdo como acreditar que és  a Alice que 
pensas que  és).  Acreditando-se ser uma maçã, você nasceu 
novamente numa macieira.

Qual seria a sua única alternativa? Claro que não terias 
escolha, mas alternativa para voltares a ser... uma maçã. Maior, 
se a macieira for nutrida, fina se faltar, doente... Se você nasce 
num ramo da macieira doente, mas, inevitavelmente, uma 
maçã... também sujeito à macieira da qual faz parte.

Mas... acontece que já não é possível porquê?

Se agora morreste com uma perceção subjetiva, como a que 
tens atualmente da realidade e de ti mesmo, que é o que 
compõe a tua estrutura, o teu universo interno de crenças, se 
nasceste de novo... como a energia que você é, você vai projetar 
essa informação (como o Sol faz). Então, o que é que isso vai 
“ver” agora na sua próxima encarnação, no novo universo que 
é suposto habitares?  O que vais encontrar... não será mais 
do que um universo... completamente hostil. Porquê? Porque 
o que vais “observar” só pode ser uma imagem invertida do 
conceito subjetivo com que agora conformaste a tua realidade 
atual.

...vê o Presente?

Bem, agora, se me permite, vamos voltar...

Imagine por um momento que tinha vivido numa vida anterior. 
Se o conceito de reencarnação não estiver confortável 
consigo, transfira essa informação para o seu código genético, 
para a herança familiar, ou para a memória ou inconsciente, de 
onde quer que essa memória venha, mas o que é um facto é 
que, aparentemente, todos os seres vivos, quando nascemos, 
nascemos com informação. E, para não culpar ninguém... 
Imaginemos que tinha vivido numa videira anterior.

Nesse caso, no caso de ter vivido uma vida anterior... 
pode presumir-se que, na mesma medida em que as suas 
circunstâncias teriam sido diferentes das de agora, na mesma 
medida e exata, a sua perceção da realidade e de si seria 
diferente daquela que tem agora. Pela simples razão, Alice, 
que são as circunstâncias que determinam esta perceção. 
Bem, continua a imaginar que, tendo vivido naquela vida 
anterior, com um corpo de crenças é suposto ser diferente dos 

de agora, tendo criado essa perceção subjetiva da realidade e 
de ti mesmo, ou de ti mesmo..., imagina por um momento que 
morres com essa perceção. Morres e... que 29 de junho, 68, em 
Toronto, nasceste de novo, agora como Alice.

... O que tento dar-te para entenderes, é que tudo o que acontece 
à Alice desde o momento do seu nascimento, acontece-lhe... 
para que ele seja des condicionado do que lhe aconteceu 
no seu nascimento anterior. Para que des condiciones as 
condições da informação com a qual pode ter nascido.

E ... como é realizado este processo de des-identificação?
Já sabemos: através da “Luz”.

Cada nova experiência é uma nova oportunidade. O que 
vou mostrar-lhe a tudo isto? Que pode ser qualquer coisa, 
dependendo das circunstâncias e que estas, além disso, 
não passam de um reflexo do que compõe a sua “realidade” 
subjetiva.  E o não reconhecimento disso é possível ser a 
causa e a raiz de todo o sofrimento.

Voltando ao momento do seu nascimento..., se projetar essa 
informação à nascença, a única coisa que Alice pode agora 
observar, naquele novo universo que é agora a sua família, 
não é mais do que um universo completamente estranho, 
completamente hostil (eles estão devolvendo uma imagem 
invertida desse conceito), portanto, a única coisa que pode 
fazer, por puro instinto de sobrevivência. Está a adaptar-se a 
esse ambiente hostil. Como é que se faz? Construindo um 
traje!!! Já tem o seu novo “traje”, a sua nova entidade id, não 
se esqueça que será sempre fruto dos mecanismos de defesa 
construídos para se adaptar ao meio ambiente.

Uma nova fase começa a partir daí. Há um momento em que, 
aparentemente, nos desassociamos desse ambiente familiar. 
Já sabemos que nunca desassociamos completamente, 
mas há um momento em que, como adulto, se vai lá fora e 
começa a envolver-se emocionalmente com as pessoas... 
completamente alheio ao ambiente familiar. Quero dizer... 
há um momento em que Alice, já não tão infantil, vai para 
o mundo, vai lá fora. Vai lá fora com o seu novo fato, com a 
sua nova identidade... mas no seu inconsciente ainda com 
a informação com que nasceu.  E é como se, num nível 
completamente inconsciente, fosse lá fora, e não tu, mas o teu 
inconsciente, usando os recursos agora fornecidos pela Alice 
em que te tornaste..., atiras-te para o exterior para obteres a 
substância, os substitutos..., que te permitem, não tu, mas o 
teu inconsciente, recriar aquilo em que acreditas. É a única 
coisa que pode dar sentido à sua existência.

A maçã desesperadamente à procura da macieira.

Sabes o que acontece sempre que fazes esse esforço, esse 
movimento? Sofres!!!  E o mais importante, aparentemente, 
é a situação ou a pessoa em que projeta este desejo ou 
necessidade inconsciente (que é a que ao longo da leitura 
vamos tentar realçar), mais importante é, (quanto mais te ama) 
mais te desapontará. Quero dizer... quanto mais se verá numa 
imagem “invertida” do que era suposto “ver” em compensação 
por “ser” a Alice em que se tornou.

Porquê? Porque já sabe como funciona a LUZ.

Para quê? Então não pode fazer de novo. Para que, mais cedo 
ou mais tarde, reconheças que a tua necessidade não é real. 
Que sobrevives... Sem o que acreditavas, ingenuamente, era 
essencial para ti.

Bem... Bem, agora verão que vamos trabalhar com três mapas: 
Este mapa (o seu mapa tropical) vai dar-nos informações sobre 
a sua personalidade, o seu carácter, que, não se esqueça, não é 

mais do que o resultado, consequência desse processo 
de adaptação ao ambiente.

Este outro mapa... sua memória inconsciente.

Alice... sabes a conclusão que a neurociência chegou, 
sobre qual é a percentagem “real” que ocupa em ti o 
que pensas ser, o teu carácter, a tua personalidade? A 
percentagem parece ser muito pequena: 1 a 5 por cento. 
Repara que se for frágil, que uma pessoa ao meu lado 
a olhar para ti, teria uma perceção diferente de ti do 
que eu. Veja se é frágil, que qualquer alteração mínima 
que teria sofrido nas suas circunstâncias ao longo da 
sua trajetória de vida atual, qualquer alteração mínima, 
alteraria radicalmente a sua perceção (se tivesse nascido 
com menos um pedaço de dedo... Já não serias a mesma 
pessoa, já não terias a mesma perceção.) Na verdade, é 
tão frágil... Porque não passa de um fato, um ecrã onde 
cada um de nós projeta, no “outro”, a nossa realidade 
subjetiva particular.

Para além dos 5% que também se pode ver em mim 
(permita-me essa margem), é evidente que há outra 
parte (a parte de trás) que, por muito que eu tente, não 
serei capaz de contemplar. Essa parte é também o que 
te empurra, e a mim... a fazer e a ser, o que somos e o 
que fazemos com os nossos 5%. Aquela parte, Alice, é o 
Inconsciente. E ocupa, de acordo com a neurociência, os 
restantes 95/99 por cento. Cem por cento... condicionado 
(Matriz).

Aqui verá, eu disse, que vamos trabalhar com três mapas:

O teu mapa tropical, o teu 1/5 por cento.
O mapa da sua memória inconsciente... os restantes 
95/99 por cento. 
Aqui, aparentemente, já temos 100%.
Mas... Cem por cento... do quê?

Bem, o que o seu material representaria, o seu embrulho, 
“condicionado”. Para o seu caráter, a sua personalidade, 
está condicionada pelos seus genes e circunstâncias, e 
pelo seu inconsciente... possivelmente, também.

Mas... pare por um momento e observe a si mesmo. Vai 
imediatamente perceber que não está vivo pelo que é 
“visto” de si, pela sua imagem ou pela sua personalidade. 
Nem mesmo por causa do que te pode levar a procurar, 
inconscientemente, um certo significado para a tua vida. 
Estás vivo porque respiras automaticamente. Porque 
há uma série de órgãos, que são vitais para si, que 
“funcionam” sem a sua máxima atenção e esforço. Que 
a única coisa de que precisam (e nem isso) é que confies 
cegamente que eles farão, a cada momento, a sua tarefa 
na perfeição.

É o seu Eu.

Essa parte virtuosa de si refletir-se-ia no teu mapa 
sideral.

Ele põe-nos em ligação, não com o lugar que ocupamos 
naquele universo efémero que era a nossa família, as 
nossas circunstâncias, mas ele põe-nos em ligação com 
aqueles arquétipos que representam, na essência, o 
melhor de cada um de nós. Que, sem esforço, e uma vez 
que nos des concentamos da falsa imagem construída 
de nós mesmos, uma vez que deixarmos de ser escravos 
das necessidades e exigências do nosso inconsciente... 
sai, sem esforço, para brilhar.
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Mas, na mesma medida em que, para dar espaço à Alice que 
pensa que é, começa, desde a sua infância, a reprimir essa 
parte essencial de si, na mesma medida... Estes arquétipos 
vão para a forma, para se tornarem o seu próprio destino, mas 
completamente distorcidos. Ou seja, estamos fascinados, 
apaixonamo-nos... Mas..., ao fazê-lo, começamos a “projetar”, no 
“objeto”, nas necessidades, nos desejos que voltam desse lado 
inconsciente, com o inevitável resultado da insatisfação. E vai se 
desapontar, isto é... Mais claro será a prova de que nos devolverá 
uma imagem, completamente invertida, do que é, esperávamos 
obter em compensação.

Porquê? Porque já sabe como funciona a Luz.
Para quê? Para que não possamos... repetir de novo.

Se entendermos que o nosso “destino”, a nossa “realidade” 
pessoal não passa de um reflexo da nossa “realidade” interior...

Talvez... O ambiente em que nascemos: os nossos pais, irmãos, 
avós..., a nossa “atmosfera” familiar, não são mais do que o 
reflexo daquele conceito antigo, falso e limitado que construímos 
a “realidade” e, portanto, de nós mesmos.

Talvez... Refletirmo-nos, viver num ambiente, num universo 
que nos reflete fielmente (e não nos esqueçamos que ao 
“refletirmos” nós próprios vamos ver uma imagem invertida 
do que projetamos/esperamos), é a forma, a forma que a vida 
tem de nos “sugerir” aquilo de que viemos, precisamente, para 
desassociar.

O Mapa da Memória Inconsciente, feito no seu aspeto de signos 
e casas como um reflexo fiel do mapa tropical e colocando os 
arquétipos planetários em correlação direta com a precessão 
dos equinócios, mas na direção oposta..., permite-nos identificar 
a forma particular e subjetiva de compreender e interpretar os 
diferentes arquétipos, ajudando-nos a reconstruir o nosso “velho” 
mito pessoal. Aquilo que, inconsciente e compulsivamente, 
tentaremos construir novamente (repetir), para continuarmos a 
“alimentarmo-nos” disso, acreditamos, é essencial para a nossa 
“sobrevivência”, daquilo em que acreditamos, ingenuamente, é a 
única coisa que pode dar sentido à nossa “realidade”.
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“Como atores que desempenham os papéis nos bastidores,  
geralmente ignoramos que estamos a exibir sentimentos 
que já colocamos em movimento no passado distante – por 
vezes em vidas anteriores – e ignoramos as forças cíclicas 
escondidas que muitas vezes davam frutos.  Ter consciência 
destes guiões cármicos é o primeiro passo para aprender a 
transcendê-los.”  Ray Grass

Todos tendemos a repetir “memória”.

Todos temos a tendência, em suma, a repetir o que já 
sabemos, mas..., possivelmente encontrar na nossa viagem 
pessoas (espelhos), circunstâncias..., que nos ajudarão a 
“lembrar” que esta realidade nos guia para o encontro com o 
nosso Eu Interior  (Mapa Sideral), mas não nos identificamos 
com isso.

A astrologia sideral poderia ser chamada desta perspetiva 
de “astrologia cósmica”. Os seus signos são as constelações 
estelares. O seu zodíaco mede a relação entre o nosso 
sistema solar, as estrelas fixas e a própria galáxia.

A observação disto é sugerida, como um “mapa” das 
potencialidades energéticas, como elemento essencial de 
orientação, para onde a nossa alma seria dirigida é o seu 
processo de evolução. Em outro sentido, poderíamos defini-
lo como a referência mais precisa do nosso Eu interior.

Guiar-nos-ia no processo de “reencontro” com a nossa 
essência individual.

Para um verdadeiro desenrolar do nosso Ser..., não só 
devemos estar cientes do nosso carácter, da nossa 
personalidade (sistema tropical), dos padrões inconscientes 
que o condicionam e detêm (Memória Inconsciente), mas 
também caminhar para a busca consciente das nossas 
verdadeiras e profundas motivações e propósitos (sistema 
sideral), para o desejado e inevitável reencontro com nós 
mesmos.

Viagem feliz: estrelas...

PATROCÍNIO: FACES ISABEL GUIMARÃES . www.facesisabelguimaraes.com 
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Os filhos têm tendência de culpar os pais pelos seus 
fracassos, ignorando que antes de serem crianças nesta vida, 
foram adultos noutras. Os pais acabam por ser alvos perfeitos 
para todas as frustrações, inseguranças, medos e limitações. 
É importante perceber que os pais e filhos são apenas seres 
humanos cheios de falhas. Ter esta consciência e sabedoria é 
a chave para haver harmonia nestas relações. É preciso muito 
amor e consciência para romper estes padrões de “passar a 
batata quente” entre gerações.

Existem alguns fatores Kármicos astrológicos a ter em conta:
- Planetas Retrógrados - principais marcas deixadas pelo 
Karma;
- Saturno - Limitações da Alma encarnada, o Grande Mestre;
- Júpiter – O Portador dos Dons Kármicos;
- Nodos Lunares – Portais Kármicos, Significadores de Sombra 
e Luz.

O Karma não é um Castigo Divino Obrigatório, é sim uma Ação 
e Reação, uma Lei de Causa e Efeito ou uma Lei do Retorno. 
Toda a ação corresponde a uma reação igual e contrária, como 
por exemplo, se formos simpáticos com alguém, esse alguém 
será simpático connosco; se colocarmos as mãos no fogo 
iremos queimar-nos; se atirarmos uma pedra com força a um 
vidro, este irá partir-se.

O Karma é uma via de mão dupla, uma ação positiva gera 
uma reação positiva e uma ação negativa gera uma reação 
negativa. Nem sempre o efeito é imediato, mas fica registado 
no Cosmos.

Partindo do princípio de que a Alma escolhe conscientemente 
os seus desafios, é como se ela, antes de encarnar, tivesse 
acesso ao seu “Cadastro de Débitos e Créditos” ou ao “Livro 
da Vida”. A Alma define antes de encarnar, o programa básico 
bem como o tipo de compensação, conforme os “Débitos” e 
“Créditos”.

Num Mapa Astrológico em que se estuda as dinâmicas 
familiares é muito importante ter os dados de nascimento 
o mais aproximado possível, pois estes vão permitir que 
percebamos melhor as condições do acordo prévio desta 
Alma. Tanto em termos individuais, da família escolhida, 
ambiente social, económico, entre outros…

Sintonizarmo-nos e ter um maior entendimento sobre o nosso 
Mapa Astral, é a forma que podemos honrar, aprender e 
evoluir na nossa vida presente. Ao entrarmos em sintonia com 
o nosso Mapa, o sofrimento neste plano será mais atenuado. 
Os Desafios fazem parte do Karma.

Entre as dificuldades e facilidades programadas, está a 
escolha dos Pais Genéticos.

“Os pais fazem parte do Karma e são preciosos instrumentos 
genéticos ao serviço da evolução daquela Alma.” - Sonia 
Queiroz

Os Pais não são, de forma alguma, os únicos responsáveis 
pelos desvios e pelos acertos que temos ao longo da jornada. 
Se assim fosse, estaríamos a anular por completo o nosso 
Livre-Arbítrio.

Elsa Marques 
Sócio 319

Elsa Marques com Sol em Virgem, 
Lua em Aquário e Ascendente em 
Sagitário, é licenciada em Gestão, 
tem o Curso Complementar de 
Música e Pedagogia Musical, 
Formadora Profissional com CCP 
pelo IEFP e desde 2013 que iniciou 
o seu percurso no universo da 
Astrologia. Desde essa altura já 
fez várias formações em várias 
áreas da Astrologia e com variados 
astrólogos de renome. É Membro 
Efetivo ASPAS n.º 319 e ISAR.

Neste momento dá aulas de música 
a crianças, está a desenvolver o 
projeto de “Meditação e Educação 
Emocional para Crianças e 
Jovens”, dá formações na área 
do Desenvolvimento Pessoal e 
também faz Consultoria Astrológica 
e Aconselhamento Terapêutico.

 
ANÁLISE DE PROPOSTAS 
KÁRMICAS E DINÂMICAS 
FAMILIARES

ESTUDO DE CASO 1:

Quando analisamos este mapa é possível verificar que existem vários planetas 
retrógrados, ou seja, marcas deixadas pelo karma neste casal. Mercúrio pede uma 
comunicação ponderada, uma vez que faz oposição a Marte em Leão (também 
retrógrado), logo aqui podemos entender a dinâmica tensa de comunicação deste 
casal.
As ações e comunicação deverão ser trabalhadas a fim de obterem uma consciência 
maior. Plutão, Neptuno, Úrano e Saturno estão também retrógrados. Plutão e Saturno 
encontram-se conjuntos em Leão fazendo uma quadratura ao Nodo Norte bem como 
ao Quíron. Existe, de facto, uma tensão nesta dinâmica de casal e familiar. Contudo 
trazem uma missão de ambos conseguirem cura e ter estabilidade. Saturno pode 
limitar um pouco a transformação e o poder pessoal, mas pode também trazer à luz 
em cada um destes seres uma transformação profunda do sistema familiar. O Dar e 
Receber, ou seja, o sentido do Equilíbrio (Marte e Vénus) de Bert Hellinger, mostra-nos 
que é importante neste caso, não dar em demasia e não receber em escassez. Júpiter 
em Sagitário está bem posicionado no entanto a oposição a Úrano revela alguma 
dificuldade na expansão do casal, mais uma vez, é importante a comunicação.

Anos mais tarde, nasce o terceiro filho, que é uma peça fulcral nesta dinâmica 
familiar. O chamado “Ovelha Negra”, aquele que no fundo vem pôr à prova uma série 
de situações na família, desmanchar padrões e até trazer uma cura muito profunda 
de toda a família.

Mapa 1: Mapa de Relações de Davison (Mãe e Pai)
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Mapa 2: Mapa Natal 3.º Filho

Fazendo a análise deste Mapa Natal do terceiro filho é possível 
entender que este não se sente pertencido (Lua em Escorpião na 
Casa I), há dificuldade em integrar na estrutura familiar (Saturno). 
Este mapa não tem planetas retrógrados, ou seja, não existem 
marcadas deixadas pelo Karma. No entanto o Saturno pode 
indicar uma limitação da sua criança, do seu eu, do seu palco 
interno, até das suas próprias necessidades. Não esquecer que 
Saturno também é o Grande Mestre! Saturno trígono a Neptuno 
indica que este ser pode elevar os seus valores, criar estruturas 
para si mesmo, mas para isso é preciso ir a ponto fulcral, a cura 
da ferida da alma, Quíron. Este está conjunto ao Nodo Sul, que 
é chamado o Portal da Sombra, tudo aquilo que está contido na 
alma. Esta alma precisa de uma cura profunda, de um corte dos 
padrões enraizados no sistema familiar, como mostra o primeiro 
mapa dos pais (Quíron conjunto ao Nodo Sul em Escorpião). 
Estes eixos estão opostos e complementares, reforça a Luz e a 
Sombra da família.

Neste mapa podemos verificar o Nodo Norte está em Escorpião 
conjunto a Úrano, isto pode mesmo mostrar que é preciso 
encontrar a Luz de uma forma drástica e abrupta trazendo uma 
consciência maior a todos os envolvidos.

Júpiter, o Grande Benéfico, aquele que nos mostra os dons do 
indivíduo, está em Gémeos fazendo um belíssimo trígono a 
Mercúrio, Marte e Plutão. É sem dúvida um ser cheio de dons 
e talentos no que toca à praticidade da vida, é uma pessoa 
polivalente em várias áreas.
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Mapa 3: Mapa de Relações de Davison (Mãe e Pai)

Este casal mostra-se de uma forma muito intensa, mas 
discreta. O Sol também mostra um brilho na sua família 
de forma profunda, podendo até quebrar alguns tabus. 
Vénus representa o amor do casal, doce, mas profundo e 
intenso. Sol, Mercúrio e Vénus fazem um trígono a Plutão, 
isto revela uma enorme oportunidade de transformação e 
empoderamento de ambos, tanto a nível do amor próprio, 
do Eu como da mente. Existem cinco planetas retrógrados, 
os sociais e transpessoais. Poderá haver alguma dificuldade 
nos valores definidos pelo casal bem como na parte mais 
inconsciente. Quando se analisa os Portais Kármicos – Nodo 
Sul e Nodo Norte, estes sugerem uma via mais ligada à 
relação em vez do Eu, ambos necessitam de sair da posição 
de “Eu” para uma posição de “Nós”. E uma vez que Quíron, 
a ferida da alma, está conjunto ao Nodo Norte, indica que 
esta nova dinâmica irá trazer a cura ao casal e a cada um 
dos seres envolvidos. Cortar com padrões do passado 
enquanto ser individual (Úrano conjunto ao Nodo Sul). Plutão 
posicionado em Balança na Casa 12 revela transformações 
no inconsciente e Marte conjunto a Saturno também na Casa 
12 ajuda a ganhar estruturas e ações em prol do casal e do 
brilho do casal.

Curiosamente a Lua em Carneiro mostra uma necessidade 
de criar, iniciar, ter autonomia e independência enquanto 
casal. Uma vez que se encontra na Casa 5, a casa dos filhos, 
há uma energia muito forte para filhos. (Este casal neste 
momento tem 3 filhos.)

ESTUDO DE CASO 2:

Mapa 4: Mapa Natal 1.ª Filha

Continuando a análise com o Mapa da 1.ª filha, esta mostra-
se com um Ascendente em Carneiro, ligando os mapas, 
é o signo onde estava a Lua dos pais. Esta filha mostra-se 
autónoma e com uma estrutura de si mesma. Este mapa tem 
dois planetas retrógrados, ou seja, mas marcas deixadas pelo 
Karma. Úrano tem como proposta um ajuste às estruturas da 
sua criatividade bem como do seu próprio Eu, também pede 
um ajuste à forma que comunica no dia-a-dia. Este Úrano em 
Peixes pede para que haja um entendimento maior que nós 
somos um, precisamos de todos para sermos quem somos 
em termos do inconsciente coletivo.

Saturno, o Grande Mestre, ensina a não limitar (Saturno 
oposto a Neptuno), pede uma estrutura do Eu versus o que 
poderá contribuir para o coletivo. Pode indicar uma infância 
mais rígida que no fundo foi essencial para a evolução desta 
alma (Saturno trígono ao Nodo Norte).

O Portal Kármico vem de Balança para Carneiro, isto diz-
nos que, é preciso encontrar a sua própria luz através 
da autonomia, independência, ações mas em formato 
“bastidores”, menos visível aos outros.

Esta alma traz um dom nos relacionamentos e parcerias. 
Sabe como posicionar-se para atingir o seu objetivo.

Quando se analisa os posicionamentos planetários desta 
família através dos Mapas Natais Individuais, percebe-se que 
existe uma ligação entre Marte e o Quíron do pai, ou seja, as 
ações da filha promovem uma cura e um entendimento sobre 
a ferida da alma do pai. A Lua da filha faz uma conjunção 
com o Quíron da mãe, ou seja, há aqui necessidade de cura 
através da comunicação, da rotina, até das aprendizagens 
mais básicas.

As ações da mãe podem colidir com algumas memórias do 
passado da filha fazendo esta relação ficar mais frágil. Em 
ambos os mapas a Vénus está em Escorpião, isto pode 
mostrar um padrão enraizado de uma limitação do feminino 
na dinâmica familiar, uma vez que Vénus está em Queda.
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Nesta entrevista, conversamos com as criadoras do novo 
Caderno de Atividades Infantil: Brinca com Astrologia. Um 
caderno de atividades para os mais novos dedicado ao tema 
da astrologia. Este é um projeto pioneiro em Portugal e conta 
com o apoio da ASPAS, a única associação portuguesa de 
astrologia. Durante a nossa conversa as astrólogas Fábia Rocha 
e Filipa Gaspar, ambas sócias da ASPAS, compartilham as suas 
inspirações e desafios, bem como sua visão para o futuro da 
astrologia na educação infantil em Portugal. Acompanhe-nos 
nesta jornada para descobrir mais sobre este projeto inovador 
e inspirador.

 
Olá, bem-vindas às duas, obrigada por aceitarem o nosso convite. 
Para começar, gostaríamos de saber como surgiu esta ideia? O 
que é as inspirou para desenvolverem este Caderno de Atividades 
Infantil: Brinca com Astrologia?
FÁBIA: nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui a 
falar sobre o nosso projeto. Bem, tudo surgiu com o 3° Congresso 
Internacional de Astrologia, que vai decorrer nos Açores. Ao 
falarmos sobre o assunto, a Filipa, que é mãe de um menino de 
3 anos, ficava preocupada sobre como conciliar a sua presença 
no congresso com o cuidar filho: o que fazer para o entreter, se 
o levava consigo ou não, etc, etc... E, de uma ideia meia aluada, 
eu e a Filipa pensámos em criar atividades de entretenimento 
para as crianças que fossem ao congresso, como desenhos 
astrológicos para pintar, histórias e assim… O tempo foi 
passando e a Filipa como mãe preocupada (de salientar o seu sol 
em Gémeos), resolveu levar a ideia avante e começou a construir 
algumas atividades para os mais pequenos. De atividade em 
atividade… quando demos conta, já tínhamos feito bem mais 
do que tínhamos pensado inicialmente: já estávamos a brincar 
com a astrologia! Ao apresentar o protótipo à nossa professora 
Isabel Guimarães, ela sugeriu que fizéssemos algo maior com 
o que já tínhamos, que o divulgássemos ao mundo e não só ao 
congresso. E foi assim que o caderno de atividades Brinca com 
Astrologia nasceu: de um amor pela Astrologia das três, uma 
paixão pelo mundo infantil e pelo cuidar, com doses grandes de 
criatividade. Uma aventura grande que queremos que não pare 
por aqui.

O caderno é direcionado a uma faixa etária específica? Se sim, 
qual?
FILIPA: Não, específica não.... Comecei a criar as primeiras 
atividades mais simples a pensar no meu filho, (têm 3 anos) 
mas depois tentámos criar atividades com diferentes níveis 

de dificuldade para ser mais abrangente e dar também 
para crianças mais velhas, mas não a pensar em uma 
idade especifica. Mas toda a gente pode divertir-se com 
ele! Podemos sempre chamar a nossa criança interior para 
brincar também.

Como é que escolheram as atividades para o caderno? 
Usaram algum critério pedagógico?
FILIPA: Não, simplesmente fomos criando as atividades. Não 
somos professoras nem psicólogas, somos astrólogas e no 
meu caso também sou mãe. E como mãe de um menino 
em idade pré-escolar, comecei a observar as atividades que 
ele trazia da escolinha e tentei adaptar algumas ao tema 
da astrologia. Depois fomos pesquisando e falando entre 
nós: “olha sabes o que era giro? Uma sopa de letras com 
os nomes dos signos!”, “Olha e se escrevesses uma história 
sobre os planetas?”, são exemplos e assim uma a uma 
fomos construindo, eu fazia umas ela fazia outras e depois 
começámos a agrupar as tarefas por ordem de dificuldade, as 
mais fáceis no início do caderno e depois as que precisam de 
mais conhecimentos astrológicos. 

 
 
ENTREVISTA
BRINCA COM ASTROLOGIA

Qual é a mensagem que pretendem transmitir através do 
caderno? 
FÁBIA: Que a Astrologia é para todos! Do mais pequenino 
ao mais maduro. É uma linguagem cósmica, universal, 
bela, que pode ser captada por todos. 

E como esperam que as crianças usem este caderno nas 
suas vidas? 
FÁBIA: Como um momento de diversão e de partilha, seja 
com os educadores, familiares ou os amiguinhos. No geral 
as crianças gostam e tem curiosidade pelas estrelas e 
planetas e este caderno foi pensado para dar à criança 
uma proximidade com a astrologia, de forma a começarem 
a perceber o que é, alguns dos seus termos, e quiçá a 
perceberem melhor a profissão dos pais, astrólogos no 
caso.

O que é que o vosso caderno tem de diferente comparado 
com outros cadernos de atividades para crianças 
disponíveis no mercado? 
FÁBIA: Quando se ama o que se faz, colocamos a nossa 
essência em tudo e isso torna qualquer projeto em algo 
único. A Astrologia Infantil é uma área que nos fascina 
às três, mas este caderno não se trata necessariamente 
de Astrologia Infantil, mas sim trazer a Astrologia para 
crianças, dar-lhes oportunidade de um primeiro contato 
com a astrologia e um à-vontade diferente com o tema. Por 
isso o que o torna único é ser um caderno de atividades 
exclusivamente dedicado ao tema da astrologia, em 
português e numa versão infantil e tendo o apoio da 
ASPAS – Associação Portuguesa de Astrologia, torna-o 
ainda mais especial e único.

Quais foram os principais desafios a este projeto?
FILIPA: Inicialmente a ideia de transformar o nosso 
protótipo em livro foi assustadora, pois nem eu nem a 
Fábia tínhamos nenhuma experiência em criar ou lançar 
livros. Mas o incentivo e apoio da nossa professora Isabel 
Guimarães foi crucial para avançarmos nesta aventura. 
Começamos a pesquisar e a recolher informação sobre 
como fazer as coisas e a Isabel ajudou-nos a fazer a 
ponte com a editora, à qual queremos também deixar um 
agradecimento especial ao Sr. Paulo Lobo da EuEdito pela 
sua imensa amabilidade e disponibilidade em nos explicar 
e ajudar com todos os passos do processo de edição. 

Como é que os pais ou educadores podem usar o caderno 
para ajudar as crianças a aprender sobre astrologia e se 
desenvolverem-se? 
FÁBIA: Ao aproximarmos as crianças do universo 
astrológico, desejamos que este se torne um tema cada 
mais familiar para elas. Captando a sua atenção, também 
trazemos à tona uma curiosidade mais vivaz sobre o 
assunto, que certamente trará uma busca mais precoce 
pelo autodesenvolvimento, por exemplo, os professores 
e educadores, podem usar este caderno como ferramenta 
disso mesmo: uma aproximação ao tema e um incentivo 
à busca de conhecimento e exploração. E claro, sempre 
com um tom mais inclusivo e amoroso, ideal para uma 
sensação maior de segurança e conforto.

Nasceu em Leiria em 1986, quando o Sol estava em Gêmeos, o 
ascendente em Balança e a Lua em Virgem. Licenciou-se em 
Turismo pela Universidade de Aveiro, tendo trabalhado na área 
até início de 2020.

Após o nascimento do seu primeiro filho, em 2019, e tendo o 
Meio do Céu em Caranguejo, surgiu uma grande necessidade 
de compreender melhor os seus vínculos familiares e passado 
ancestral e a procura de respostas levou-a a frequentar e 
concluir o Curso Profissional em Astrologia na escola Faces 
Isabel Guimarães em 2022.

Cresce uma nova paixão e vontade de aprender mais, 
participa de vários workshops de astrologia e conclui o Curso 
de formação profissional de Dinâmicas das Constelações 
Familiares na Astrologia com Enzo de Paola em parceria com a 
Faces Isabel Guimarães.

Em final de 2022 conclui o curso de Especialização em 
Astrologia Infantil, também na escola Faces Isabel Guimarães.

Filipa Gaspar 
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A menina que sempre se encantou com o céu e cresceu com 
infinitas questões. É apaixonada pela arte em suas múltiplas 
formas e a sua área de formação é o turismo e a restauração. 
Não obstante, em 2016 descobriu a astrologia e desde então 
nunca mais parou na sua busca.

Iniciou os seus estudos em astrologia em 2018, com a astróloga 
Maria João Angélico, no Porto, tendo concluído o primeiro curso 
em 2019.

Em 2020, prosseguiu com astrologia médica na escola Faces 
Isabel Guimarães, onde também fez o curso profissional 
de astrologia e vários workshops e cursos de outras 
especialidades de astrologia. Também realizou formações 
complementares como coaching e liderança de equipas, 
inteligência emocional e completou em 2022 o curso de 
formação profissional de Dinâmicas das Constelações 
Familiares na Astrologia com Enzo de Paola em parceria com a 
Faces Isabel Guimarães.

Fábia Rocha 
Sócio 468
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sejamos crianças ou adultos. É importante desmistificar 
e clarificar o que é a astrologia, como ela realmente é uma 
ferramenta fantástica, completa e infinita. Só assim, com mais 
informação, conseguimos minimizar (já não dizendo acabar 
para não ser demasiado ambiciosa ahah) as confusões 
enormes com astrologia e outras áreas que nada têm a ver. 
E claro, dando informação de qualidade a crianças, elas 
cresceram mais instruídas como é óbvio. Tanto a sociedade 
do presente, como a futura, só terão a ganhar.

Para finalizar, querem deixar uma mensagem para as crianças 
que estão prestes a começar a explorar as atividades do vosso 
caderno?
FILIPA: Sim, esperamos que se divirtam tanto a fazer as 
atividades como nós a contruir o caderno e que no final 
tenham despertado o interesse pela astrologia ao ponto 
de querem saber mais e partir à descoberta deste mundo 
infindável. 

Como vai ser distribuído o caderno? Como podem as pessoas 
comprá-lo? 
FILIPA: O caderno vai ser oficialmente lançado no 3º 
Congresso Internacional de Astrologia, nos Açores a 31 de 
março 2023. Os primeiros exemplares serão colocados à 
venda lá. Depois do congresso, as pessoas podem adquirir 
o caderno através do nosso email brincacomastrologia@
gmail.com ou através de um formulário de encomenda que 
teremos disponível nas nossas redes sociais. Criámos uma 
página de Facebook e Instagram só para o caderno que é 
https://www.facebook.com/brincacomastrologia e https://
www.instagram.com/brincacomastrologia/.

Têm planos para futuros livros ou projetos relacionados à 
astrologia para crianças?
FILIPA: (gargalhadas) Bem especificamente ainda não temos 
um novo projeto desenvolvido, mas temos muitas ideias, 
aliás nós duas juntas, ideias não faltam! (gargalhadas) Mas 
queremos ir com calma e desenvolver uma ideia de cada vez. 
Precisamos não só de Mercúrio, mas de muito Saturno para 
estruturar as nossas ideias.

Qual a vossa visão para o futuro da astrologia e educação das 
crianças em Portugal?
FÁBIA: Portugal já foi um país bem mais conservador do que 
aquilo que ainda é. A astrologia, que há muitos anos também 
foi lecionada numa universidade portuguesa, poderia muito 
bem voltar ao ambiente escolar. Prova disso, é o 3º Congresso 
Internacional de Astrologia, que, pela primeira vez ocorrerá 
numa escola pública em Ponta Delgada- Açores. Quero 
com isto dizer, que ao dar uma estrutura e ao abrir as portas 
para mais conhecimento, cada um de nós só tem a ganhar, 

AGORA TAMBÉM EM
FORMATO EBOOK

“Guia de Interpretação Astrológica em 22 Passos”
“Sem M-anual para a Vida”
“Tomé descobre a Astrologia”

Livros da autora Isabel Guimarães
Encomendas: facesisabelguimaraes@gmail.com
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Este artigo nasce da nossa reflexão sobre como potenciar 
a tendência Natal impressa nos quatro pontos mutáveis do 
Zodíaco no nosso tema Natal. E é escrito literalmente a quatro 
mãos.

Na nossa visão a Astrologia é uma ferramenta incrível para 
utilizarmos no nosso autodesenvolvimento e que nos permite 
conhecer em profundidade as diferentes fases que vivemos, 
através do estudo dos ciclos  e das correspondências entre os 
símbolos intemporais. Sintonizando os nossos comportamentos 
com estas dimensões, facilitamos o desenvolvimento do nosso 
potencial. Este trabalho de Auto Atualização requer sempre 
flexibilidade mental para trabalharmos os nossos hábitos e 
uma visão clara para onde queremos ir - e na verdade, estes 
são preceitos chave da fase mutável do Zodíaco. Esta Cruz 
representa - dentro do ciclo da vida-os pontos de mudança entre 
as Estações, o entrelaçar entre um fim e um início, em que somos 
expostos a algo novo e desconhecido. Piaget afirma que “Só os 
desequilíbrios obrigam um sujeito a ultrapassar o seu estado 
atual e a procurar seja o que for em direções novas.” E é esta 
capacidade de contínua adaptação a situações novas que nos 
faz crescer. Ao trabalharmos a qualidade mutável de agilidade 
e flexibilidade, desencadeiam-se processos em todas as outras 
qualidades zodiacais, pois o Zodíaco é em si um fractal.

Aprender implica adquirir conhecimento ou habilidade. A própria 
palavra vem do prefixo ad - e do verbo - preendere - que significa 
do latim agarrar, prender. O ad - é o processo da travessia. A 
compreensão de como acontece esta Travessia está sempre 
condicionada à estrutura utilizada, pois existem vários modelos 
cognitivos e métodos pedagógicos. Na pesquisa que fizemos, 
vimos claramente a sua correlação com a Cruz mostrando a 
sintonia do processo.
Quando temos uma carta com ênfase nestes eixos percebemos 
que há muita energia disponível para mudar e para renovar. 
Mas esta mudança, dá-se pela capacidade de adaptação, e não 
pelo corte radical com uma situação para dar início a outra. Esta 
ênfase planetária, nos eixos mutáveis confere ao seu nativo, uma 
facilidade de contornar obstáculos, que encontre no caminho, 
sendo mais fácil adaptar-se às situações. Por um lado, estes 
nativos,  têm uma boa capacidade de aproveitar os recursos, 
que se vão mostrando disponíveis, mas no seu lado menos 

positivo, muita ênfase nestes eixos pode levar a uma maior 
indefinição, à falta de direcionamento, de assertividade, e 
de enraizamento, pois sabemos pela tradição que as casas 
cadentes, são as que têm menor força no tema natal. Assim 
fizemos  uma reflexão profunda sobre os eixos mutáveis do 
Zodíaco e o papel central que representam no processo de 
aprendizagem.

Não pretendemos com isto dizer, que os eixos Cardiais e 
Fixos, não são parte integral do processo de aprendizagem, 
mas para o objetivo deste trabalho é de aprofundar a 
importância da capacidade de adaptação e flexibilidade, no 
desenrolar do processo de aprender. Claro que temos sempre 
de integrar este estudo com a totalidade da carta Natal. Ao 
estudarmos a tendência marcada nestes eixos, podemos 
compreender as matérias que melhor se adequam à nossa 
personalidade e as ferramentas que possuímos para evoluir, 
o que nos estimula mais, o que prende mais a nossa atenção, 
e que modelos temos maior tendência a seguir, e ainda, quais 
os obstáculos que podem dificultar. Portanto, percebendo 
como se manifesta em cada um de nós esta energia da cruz 
mutável e como ela é ativada no tempo, através de trânsitos e 
progressões, facilita as nossas escolhas em todo o processo.

 
 
EIXOS DE
APRENDIZAGEM

SIGNOS
Cada um de nós tem estes eixos a atuar no seu tema. 
Veremos resumidamente as suas correspondências 
através dos eixos para ativarmos as suas qualidades. 
Ao trabalharmos cada dimensão (signo), sintonizando a 
sua polaridade (eixo) e enquadrando nas suas fases de 
desenvolvimento (cruz), potenciamos a evolução desta 
qualidade zodiacal de uma forma mais plena (espiral).

Veremos primeiro o Eixo Masculino com os Signos de Ar e 
Fogo em que há uma aprendizagem de atuação da relação 
com o exterior.

GÊMEOS 
Neste signo de Ar inicia-se o processo da aprendizagem. 
Aqui estamos na dimensão dos Pensamentos e Ideias, 
havendo exposição a estímulos e a informações variadas. 
Podemos conectar esta fase à infância, período em que 
recebemos informações do ambiente que nos rodeia, 
em que somos curiosos, e queremos experimentar tudo. 
Começamos a imitar os outros, a aprender a linguagem e a 
comunicar os nossos pensamentos. O seu símbolo, os dois 
irmãos - representa exatamente as interações e as trocas. 
É aqui que começa a noção de separação que permite, 
através da atenção, o despertar do intelecto. Mercúrio aqui 
é diurno, o mensageiro que faz a conexão com tudo. É o 
aspecto mental dividido em dois hemisférios, e a procura 
da sua harmonização. Então, neste surgir da dualidade, 
existe: O desabrochar da inteligência, através da interação 
e curiosidade, o despertar da atenção, o surgimento 
da racionalidade, através da lógica por associação, a 
capacidade de conceptualizar, e o desenvolvimento da 
Linguagem. É a exposição a uma variedade de experiências 
que permite desenvolver a Neuroplasticidade. Nesta 
área de vida no nosso tema: Temos a capacidade de ser 
versáteis, mas para isso devemos experimentar coisas 
diferentes. Aqui somos comunicadores, interconectamos 
com o mundo que nos rodeia. Há uma dinâmica primaveril, 
curiosa, que deve ser ativada, pois é ela que inicia o 
processo de interação. A flexibilidade é essencial para 
reconhecer que cada um tem as suas percepções válidas, 
permitindo a fraternidade. Simultaneamente, podemos 
nos dispersar, aprender um pouco de tudo, mas não 
aprofundarmos tornando-nos superficiais, tendo muitas 
ideias sem a capacidade de as pôr em prática.

SAGITÁRIO 
No lado oposto, na dimensão ativa de Fogo. As 
informações e estímulos vêm da dimensão social/coletiva, 
com a força expansiva jupiteriana a criar um impulso. O 
aspecto social da humanidade desenvolveu-se muito 
graças ao fogo, e às histórias e mitos que eram contados 
à volta das fogueiras. Este foi um ponto de partida da 
união entre as pessoas, e do passar do testemunho do 
saber acumulado dos antepassados.  A ver bem, esta é 
a origem primitiva dos códigos de organização social, e 
das religiões, com a sua moralidade. E na verdade, para 
podermos crescer, necessitamos de conhecer em que 
parâmetros/leis somos governados. Tem como símbolo 
o Homem Cavalo, o Centauro - a união entre a dimensão 
animal ou instintiva - a humana do livre-arbítrio - e a 
aspiração do arco e flecha. Aqui desenvolvemos todos 
estes níveis, ganhando o conhecimento uma dimensão 
significativa para a vida. O meio social, enquanto Cultura, é 
uma fronteira de aprendizagem coletiva (quando viajamos 
para longe somos expostos a uma outra coletividade, e isto 
nos faz relativizar e aprender imenso sobre nós mesmos). 
Existem, claro, sempre outras fronteiras maiores de saber, 
então é aqui que as experiências nos abrem a novas 
perspectivas. E também o aspecto social do conhecimento 
compartilhado e discutido, leva ao desenvolvimento 

Apaixonada pela poética da linguagem simbólica, Paula 
encontrou na Astrologia um veículo para a estruturação 
do seu conhecimento, focando-se na sua utilidade para o 
Desenvolvimento Pessoal. Vive na ilha do Arcanjo Miguel, nos 
Açores, onde faz consultoria astrológica e escreve regularmente 
na página Rumo Cósmico – Astrologia.
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Tem o Sol no Signo de Peixes e trabalha como Astróloga e 
Hipnoterapeuta na cidade do Porto. A sua visão da Astrologia 
é direcionada para a expansão da autoconsciência, e perceção 
do momento evolutivo de cada ser, facilitando processos de 
autotransformação e de cura emocional. Escreve regularmente 
sobre o Astrologia no seu Blog pessoal e publicou um artigo de 
investigação “Visão Astrológica sobre adição e dependência” 
no jornal 4 estações da ASPAS. Licenciada em Gestão de 
Empresas pela Universidade Católica do Porto. É formada 
em Astrologia pela Escola Faces Isabel Guimarães com 
especialização em Astrologia Horária e Eletiva, e formada em 
Hipnoterapia Clínica, Transpessoal e Regressiva.

www.inessantosastrologia.com
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do saber, como nas universidades atualmente. Aqui há a 
Vontade, sediada do instintivo, que nos motiva a ir nesta 
busca. Mas, ao irmos à procura, quando voltamos sentimos a 
vontade de partilhar com os outros o que aprendemos, e com 
isto, voltamos a aprender - ensino. É onde se encontram as 
figuras modelo da nossa vida, centrais no nosso desenvolver 
- lembrando, que o melhor professor é aquele que ensina pelo 
exemplo.  Nesta área de vida no nosso tema: Estão as nossas 
crenças, ou sistemas de conhecimento que fazem sentido 
para nós. Os Ideais e motivações que nos fazem mover num 
sentido. Procuramos aqui a verdadeira sabedoria de mestres. 
E será necessário trabalhar os instintos animais (implicar o 
corpo) para utilizarmos as qualidades mais elevadas deste 
signo, havendo assim uma fonte natural de entusiasmo. Em 
desequilíbrio, generalizamos demasiado, acabando por perder 
o sentido da lógica. E se não nos conectarmos aqui com 
as nossas verdadeiras motivações, criamos a assustadora 
procrastinação.

GÉMEOS // SAGITÁRIO 
Então, nesta polaridade temos a mente superior e a mundana 
que podem ficar unidas, havendo acesso a um mundo de 
ideias e saberes, mas para isso é necessário unir a Diversidade 
e o Foco. Se em Gémeos recolhemos informação de várias 
formas e feitios, em Sagitário procuramos o conhecimento 
abrangente sintonizado entre si num sentido, e não somente 
informações soltas. E naturalmente, havendo uma verdade 
que nos ressoa sentimos o impulso de a partilhar. 

Passando agora aos signos femininos, de Terra e Água, que 
estão na outra diagonal desta forma construtora. Onde as 
aprendizagens existem através de processos internos na 
relação própria connosco mesmos.

VIRGEM
A Terra em mudança é implicativa do processo de adaptação 
do Homem à Natureza. Na sua base está a capacidade humana 
de utilizar a matéria em seu benefício para se desenvolver. 
Originalmente, e daí a simbologia deste signo com a Virgem 
na sua representação de pureza, onde a Natureza nos dava 
tudo o que precisávamos, no Jardim do Paraíso. Mas quando 
‘caímos’ passamos a ter necessidade de manipular o mundo, 
de praticar a agricultura e conhecer os ciclos naturais. O fruto 
proibido vem da Árvore do Conhecimento - o seu símbolo, o 
caduceu, utilizado na saúde revela o meio para conhecer o 
corpo e as suas necessidades. Aqui o Mercúrio nocturno é 
hermético, e na sua face terrena está ligado ao saber posto em 
prática, experimental. De pouco nos serve ter muita informação 
(Gémeos) e não a colocar na prática - nesta dimensão há 
uma inércia a ser quebrada (quadratura natural). Aqui somos 
Aprendizes sendo nos passado método e técnicas, onde a 
divisão de tarefas agiliza o processo. Analisamos as situações 
e refletimos sobre elas, desenvolvendo a capacidade de 
discernimento, tornando-nos mais eficazes a reconhecer os 
erros e a melhorar. A manipulação do mundo com as mãos 
é transposto no desenvolver de habilidades, e para isso 
ganhamos a capacidade de planear e organizar. E é a auto-
regulação que nos permite ter uma base para desenvolver 
o nosso potencial. Nesta área de vida no nosso tema: 
Aprendemos através da repetição, para sermos bons devemos 
aplicar métodos e técnicas.  Somos perfeccionistas e olhamos 
os detalhes, devemos usar isto para perceber o que podemos 
melhorar e tornar mais eficaz.
É onde temos o potencial de organização para tornar mais 
harmonioso o nosso dia a dia, criando uma base para a 
concretização. Quando começamos a colocar em prática a 
nossa confiança baixa em geral, percebemos o que nos falta 
aprender - daí a humildade de Virgem. E é aqui que é possível 
alterar comportamentos e formas do pensar para melhorarmos 

o nosso veículo Humano, permitindo o Desenvolver o Eu. Se 
em ‘descontrolo’, esta energia torna-nos obcecados pelos 
pormenores e não avançamos, com uma autocrítica causada 
pelo desequilíbrio entre mente [emoções] corpo.

PEIXES
Peixes é o único símbolo nestes eixos, que não tem uma 
figura Humana. O que já revela algo sobre a transfiguração 
que é aqui necessária. Nesta morada Jupiteriana, noturna, o 
coletivo em aprendizagem acontece na raiz do inconsciente, 
nos processos incontroláveis que se manifestam através da 
mitologia, do sonho e da imaginação. Aqui acontece a fusão, 
reconhecemos que somos todos feitos da mesma massa, a 
água. Percebemos que a humanidade é um todo e que se todos 
partilharmos podemos crescer em conjunto. Nesta dimensão 
as religiões vêm unir e agregar este saber, e através dos seus 
símbolos acedemos a experiências místicas pessoais. Esta 
Água-Viva precisa de correr, e mover-se entre os diferentes 
estados no seu ciclo, não se aprisionando ao seu presente, 
nem à sua memória… não sendo possível mudar, e abrir-se às 
experiências sem expectativas, ela não flui na sua natureza 
emocional sensível. Quando aprendemos recebemos inúmeras 
informações, aplicamos e discernimos o que é útil do que não 
é, e compreendemos o seu sentido. Mas quando já ‘sabemos’, 
já não é necessário pensar, já estamos conectados a uma rede 
sutil, já intuímos o que aprendemos. Daí em Peixes haver a 
possível dissolução da informação inútil. O esquecimento 
é parte fundamental no processo, e se não aceitamos isso 
a vida acaba por nos forçar com o tempo. É, por oposição, 
aquilo que está guardado na memória e que não lembramos. 
Ao acedermos à Fonte de Inspiração ela pode ser expressa 
pela criatividade, que por si é um estimulante de transmissões 
entre os neurônios com o desenvolver de inteligência. E com 
o amor compassivo, é nos permitido desenvolver redes de 
circuitos cerebrais mais complexas. Sendo assim, nesta área 
de vida no nosso tema: Há um conhecimento mais intuído, e 
podemos potenciar este saber através do uso da analogia e da 
abstração. Aqui aprender é um esvaziar-se de todo o conteúdo 
e abrir-se ao estranho e misterioso. Há a capacidade de 
expressão artística sem apego às obras que se cria, pois elas 
tornam-se parte da totalidade. E quando estamos confusos, 
nesta dimensão, temos que descobrir, o verdadeiro e profundo 
significado, sozinhos com algum isolamento, é através do 
espaço de silêncio que nos é possível aceder a estas esferas 
maiores, ou invisíveis, daí também a sensibilidade mediúnica 
e as capacidades psíquicas estarem aqui ligadas. Quando não 
utilizada devidamente dissolve o conhecimento, cria caos e 
confusão.

VIRGEM // PEIXES
Neste eixo há um trabalho de síntese e conexão, com o 
controle mental a permitir a subtileza emocional de Peixes. 
Ao desenvolvermos as habilidades de Virgem, sem o serviço 
maior de Peixes, a nossa vida torna-se um deserto árido. 
Com esta ‘humidificação’ a fertilidade inerente à Virgem é 
potenciada no poder de harmonizar as rotinas, a saúde e o 
corpo físico, com Peixes a permitir dissolver (processar) e 
aceder à universalidade, com integração de um significado.

CASAS 
As Casas Cadentes têm a capacidade de difundir, mas também 
de diluir, e são elas que concedem adaptação ao pensamento. 
Está-se a fechar um ciclo e vai-se iniciar outro, o que implica 
uma mudança.

A Casa III está ligada ao modo como a nossa mente foi treinada 
na infância e na juventude. É onde percebemos a influência da 
nossa educação básica no nosso processo de aprendizagem e 
as ideias e opiniões que absorvemos desse mesmo ambiente. 

Quando esta casa é ativada por progressões ou por trânsitos 
harmoniosos, há a oportunidade de mudar de ideias, a mente 
está mais aberta e receptiva, sendo mais fácil adotarmos novas 
atitudes. O contrário acontece quando um trânsito nesta casa 
a ativa de forma tensa.

A Casa IX relaciona-se com as nossas atitudes filosóficas 
e religiosas perante a vida, e com os nossos conceitos de 
vida mais profundos, aqueles que transcendem os nossos 
interesses pessoais e as nossas opiniões próprias. Nesta casa 
podemos perceber a direção que os nossos estudos superiores 
tendencialmente vão seguir, e a própria capacidade de estudo 
que temos. Também podemos ver as áreas em que podemos 
vir a ser mestres, os modelos que queremos seguir e o nosso 
nível de abertura para explorar o mundo, interno e externo. É 
nesta casa que compensamos e calibramos a instrução que 
recebemos na Casa III.  Quando queremos aprender algo novo 
ou fazer uma viagem que nos alarga os horizontes, olhar o que 
se passa nesta casa é essencial.

É na Casa VI que observamos as capacidades, técnicas 
e ferramentas que possuímos para viver e responder às 
atividades do nosso dia a dia. A Casa VI revela quais os 
procedimentos e métodos que usamos para nos desenvolver. 
Podemos perceber de que forma lidamos com a disciplina 
e com as rotinas. Se nos são necessários estímulos para 
manter o interesse nas atividades diárias ou se, pelo contrário, 
preferimos um dia a dia mais monótono e sem grande 
agitação. Esta casa pode dar-nos ainda indicações acerca 
da nossa disponibilidade para servir, ou para liderar, e sobre 
a forma como realizamos o nosso trabalho diário. A ativação 
desta casa por trânsitos e progressões harmoniosos traz a 
oportunidade de adquirir novas ferramentas que nos ajudam 
no nosso dia a dia, ou de iniciarmos uma nova rotina.

A Casa XII é a casa mais enigmática de todas as moradas 
astrológicas. É nela que se encontram as nossas ferramentas 
espirituais, para abordarmos a vida. Ela fala-nos acerca da 
nossa saúde espiritual, dos nossos dons mais profundos, e 
ainda, de como determinados padrões de comportamento, 
hábitos e vícios, nos podem angustiar ou destruir. No fundo 
o que inconscientemente pode ser um entrave à nossa 
evolução, autodesenvolvimento, e aos próprios processos de 
aprendizagem que aqui exploramos. Mas nela também estão 
contidos os nossos maiores dons, a que podemos aceder 
quando nos permitimos desenvolver as nossas ferramentas 
espirituais. Esta casa está muito ligada à aprendizagem 
profunda sobre nós mesmos, relativa a tudo que ela esconde. 
Um trânsito harmonioso nesta casa pode por exemplo, ser um 
momento de tomada de consciência de um padrão limitante.

PLANETAS e CICLOS
Esta dinâmica Zodiacal está dependente dos seus 
planetas correspondentes. Devemos sintonizar a sua 
localização em cada Tema para potenciar as suas 
características. Lembrando o Zodíaco se manifesta em 
nós através destas forças errantes, são os planetas os 
Atores e as forças motrizes de atuação. A sua Natureza 
e os seus Ciclos nos darão pistas de como atuar no 
processo.

MERCÚRIO
Seu símbolo tem em si a representação da dualidade. 
A semi-Lua no topo, e a Cruz da Matéria em baixo. A 
Lua é o início da mente, pois é a capacidade reflexiva 
dos pensamentos. O crescente polar está a receber das 
dimensões superiores, intelectuais e conceptuais. A Cruz 
impõe aplicar o discernimento na matéria, com o uso 
racional. Podemos ver aqui os dois lados, o de Gémeos e 
o de Virgem. Mercúrio rege a palavra escrita, a expressão, 
é a capacidade que temos de aprender depressa, e aqui 
há esta necessidade!  É onde está a nossa capacidade 
de raciocinar, estruturar informação, e de olhar ao 
detalhe. Mostra se somos, ou não, adaptáveis e flexíveis 
e se temos a capacidade de conciliar perspectivas. Como 
é o planeta mais rápido e próximo do sol é a nossa 
porta ao mundo com as percepções e interconexões. 
Por outro lado, sabe-se da importância da linguagem 
escrita, com uso das mãos, transposto também em 
habilidades, no desenvolvimento da mente ao longo 
da evolução da humanidade, então podemos fazer uso 
delas para potenciar este planeta. Nas qualidades da sua 
localização é possível promover trocas e interações, ele 
não é ativado em estagnação. É através dele que temos 
a capacidade de direcionar o pensar para criar. Se está 
em desequilíbrio pode ser muito crítico e a transbordar 
de energia nervosa. Ficando instável, indeciso, frio e 
amoral - focando demasiado nas técnicas.

O seu ciclo 
Dura aproximadamente 1 ano. Com - 1 anos andamos 
– 2 anos falamos – 3 anos vamos para a pré escola 
– por aí em diante – a cada ano vamos agregando 
conhecimento. E assim vamos desenvolvendo a nossa 
comunicação, movimento, raciocínio e aperfeiçoamento 
O ciclo de Mercúrio tem portanto um grande impacto 
nos primeiros anos. Mas ao longo de toda a vida, o seu 
deslocamento a partir da posição onde ele se encontra 
no tema Natal, é um indicador da receptividade e da 
abertura para aprender, flexibilizar e movimentar. De 
seis em seis meses aproximadamente, vivemos a sua 
oposição, que pode ser vista como uma oportunidade 
de integrar ideias e perspectivas opostas à nossa, que 
a complementam. Mercúrio fica retrógrado cerca de 3 
vezes por ano, sendo esses momentos de revisão de 
ideias e de métodos. O grau onde inicia este movimento 
é muito importante, pois aí está contida a informação 
das revisões a fazer e dos métodos a aprimorar.

JUPITER 
Em oposição aos signos de Mercúrio, temos Júpiter 
que projecta o Eu no Coletivo, há a necessidade de 
perceber algo maior que nós mesmos. O crescente 
receptivo se eleva sobre a matéria, indicando que abre 
a porta a uma consciência expansiva além do material. 
Representa a maior probabilidade de crescimento e 
de recebermos graças. Procuramos ir além, podendo 
ver inúmeras possibilidades, mas se reconhecermos 
o nosso propósito alargado temos um só foco. Aqui 
estão os nossos professores e mestres, e a nossa 
relação com a fé e a religião - na forma como damos 
sentido à nossa vida. Por isso ele representa as nossas 
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crenças e ideologias. O otimismo de Júpiter está relacionado ao 
entusiasmo, condicionado à capacidade de termos Fé na Vida, 
de sentirmos com o nosso SER estas possibilidades. As suas 
percepções intuídas, ou insights, vêm do desenvolvimento da 
capacidade de visão, ou projeção necessária para caminhar para 
o Futuro. Quando em desequilíbrio: há excesso de confiança, 
preguiça e indulgência, prometemos mais do que conseguimos 
cumprir.

O seu ciclo
Dura aproximadamente 12 anos – e nele cabem 12 ciclos de 
Mercúrio. 
É através do ciclo de Júpiter que compreendemos o nosso papel 
social no coletivo. O que temos a ensinar e a aprender com o 
mundo. O ciclo de Júpiter é muito útil para percebermos em que 
fase se encontram as nossas expectativas e níveis de motivação.  
O ponto de partida de Júpiter, no nosso mapa, é um indicador dos 
modelos e mestres que temos tendência a seguir, e também do 
que nos inspira e motiva, a querer ir em busca de conhecimento. 
- A conjunção marca o início de uma nova fase de crescimento 
e de expansão pessoal intrínseca ao meio social, é o momento 
onde as expectativas em relação à vida se renovam. A partir 
deste ponto os níveis de confiança e motivação vão aumentando 
até que se dê a oposição, que é é um ponto de viragem no ciclo 
de Júpiter, ela marca um momento onde esse processo, de 
expansão pessoal e de motivação, diminui dando lugar a uma 
fase em que o crescimento que passa pelo abandono de crenças 
e ideologias que não se alinham com a nossa verdade. Júpiter 
fica em movimento retrógrado – 12 meses aproximadamente 
– e são períodos de crescimento interior e de integração das 
aprendizagens com o meio – tal como no caso de Mercúrio é 
importante o grau onde se dá início.

NEPTUNO
Esta é a dimensão mais invisível e ofusca, que nos toca do círculo 
planetário. O Tridente de Neptuno, utilizado na Psicologia, remete 
para a complexidade profunda e misteriosa da natureza humana, 
e é a chave para desbravar o inconsciente. Relacionando-se 
assim à dimensão do sonho, da intuição e da transcendência, 
havendo uma procura de unificar o todo, de dissolver as fronteiras 
entre o material e o invisível.  Aqui podemos potenciar as nossas 
capacidades intuitivas e psíquicas em que acedemos a um saber 
pré-existente. Dissolve-se o sentido de identidade mundano 
e fundimos à consciência universal, havendo uma realização 
espiritual de compaixão. Quando ainda não desenvolvemos 
este arquétipo, vamos escapar às responsabilidades do mundo 
e evadir às necessidades pessoais, recusando o compromisso 
connosco mesmos e com a nossa evolução, encontrando refúgio 
em ilusões, drogas e vida virtual. A dissolução da informação, 
falada acima em Peixes, pode ser também a perda de memória 
- quando envelhecemos as informações imediatas de Gêmeos 
deixam de ganhar ênfase e voltamos para a vida interior, e, 
supostamente, ganhamos uma sabedoria mais profunda.

O seu ciclo:
Demora cerca de 165 anos, estando aproximadamente 14 anos em 
cada Signo, e no máximo vivemos a sua oposição. Não é possível 
numa vida completar a sua totalidade e por isso aprendemos 
apenas parte dos ensinamentos de Neptuno. Este ciclo fala-nos 
do nosso caminho espiritual. Á medida que Neptuno se desloca 
vai dissolvendo na nossa vida tudo aquilo o que nos afasta do 
propósito de União. Ao mesmo tempo que nos vai recordando, 
de toda a informação, que está contida no inconsciente coletivo, 
a consciência universal. Para estarmos abertos a aprender os 
seus ensinamentos é preciso passar por desilusões, perdas, e 
insatisfações, que nos levam a colocar tudo em causa na nossa 
vida. A primeira quadratura de Neptuno à nossa posição natal, 

que acontece por volta dos 40/42 anos, é um momento 
onde parece que acordamos de um sonho, é normalmente 
uma fase onde surgem dúvidas, questionamentos, confusão, 
onde toda a identidade que criamos até a data, para nós 
deixa de fazer sentido. Sentimo-nos perdidos, desiludidos, o 
desprendimento da matéria e da realidade acontece, porque 
percebemos que não passou de uma ilusão. Nesse ponto há 
dois caminhos, continuar a iludir ou transcender e conectar. 
Uma conexão mais profunda com a sabedoria da Alma, é o 
que nos ensina este o ciclo de Neptuno.

RESUMO FINAL
Gémeos: Onde há mais curiosidade, capacidade de aprender, 
de comunicar, de escrever, maior flexibilidade. Casa III: Treino 
mental, ideias e opiniões.
Sagitário: Onde há a mais facilidade de aprofundar 
conhecimento, onde ele nos pode levar mais longe. Casa IX: 
Estudos Superiores atitude ao conhecimento
Virgem: Onde há mais facilidade em analisar e aperfeiçoar, 
de ser mais realista, mudar rotinas
Casa VI: Capacidades Técnicas e Ferramentas
Peixes: Onde há maior intuição, onde podemos trabalhar a 
nossa introspecção, a parte mais sensível e emocional. Casa 
XII: Ferramentas espirituais, dons e bloqueios

As posições por signo e casa de Mercúrio, Júpiter e Neptuno 
abrem mais hipóteses, de acordo com o cenário onde 
se encontra o arquétipo, e os seus aspectos indicam as 
facilidades ou dificuldades nestes campos.

CONCLUSÃO 
Esta reflexão sobre os Eixos Mutáveis do Zodíaco ofereceu-
nos uma percepção diferente da sua unidade e capacidade de 
desenvolvimento. Vimos que cada Cruz pode ser vista como 
uma Porta diferente na qual uma energia se manifesta. Ao 
acedermos à Mutabilidade, nos nossos temas, trabalhando 
a flexibilidade e capacidade de mudança, abrem-se novas 
possibilidades às outras qualidades: com outros estímulos 
para criar o novo (Cardinal) e mecanismos para sustentar as 
nossas criações (Fixa). Conscientes que haverá sempre um 
novo momento para desapegar e libertar, de modo a evoluir 
(Mutável). Cada Signo Mutável finaliza uma fase, uma estação, 
mas dentro dos 12 signos, Virgem e Peixes finalizam os 
hemiciclos, resumindo em si o potencial de desenvolvimento 
- o individual (Virgem) - culminando no construir do Veículo 
Humano - e a coletiva (Peixes) - que culmina na dimensão 
do Serviço à Humanidade na sua evolução. Na Astrologia 
Esotérica os Eixos Mutáveis são vistos como o eixo do 
Humano no seu potencial de crescimento evolutivo. São 
eles, por aquilo que representam, na abertura ao novo e o 
desapego ao velho, que melhor representam a Espiral de 
Crescimento Evolutivo da Humanidade.
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De acordo com o antigo sistema médico hipocrático-galénico, 
as pessoas (e os animais) eram compostos pelos quatro 
elementos: fogo, terra, ar e água. Aristóteles regularizou este 
sistema para mostrar como estes elementos aparentemente 
estáticos podem realmente mudar de estado através de uma 
sequência de ser e tornar-se. Este sistema, que mostrou como 
a Primavera poderia dar lugar ao Verão, e depois ao Outono, 
e por fim ao Inverno, poderia ajudar-nos a compreender este 
mundo de natureza estática e mudança combinada. Os quatro 
elementos eram compostos por duas qualidades: um de cada 
um de dois pares, sendo os pares quentes e frios e húmidos 
e secos.

A partir destas ideias sobre a natureza veio um sistema de 
compreensão do comportamento humano e das tendências. 
A tabela seguinte é do meu livro, Traditional Medical Astrology.  
Mostra os tipos de temperamento e as qualidades que 
representam.

O modelo astrológico moderno para as natividades tende a 
focar-se na persona psico-espiritual. Embora esta abordagem 
tenha sido possível durante pouco mais de cem anos, tornou-
se a abordagem dominante apenas nos últimos sessenta 
anos. Neste artigo, examinarei uma abordagem anterior ao 
mapa de nascimento.

A vida em qualquer lugar do globo antes de 1890 tinha aspetos 
duros em comparação com as expectativas modernas:

• A esperança de vida era em média de décadas a menos, 
com mortalidade infantil substancial, e taxas de mortalidade 
acumuladas mais elevadas em qualquer idade. Isto significava 
que não havia suposição de que todos os filhos viveriam até à 
maturidade, muito menos na velhice.
• O controlo de natalidade era praticamente desconhecido, 
exceto o infanticídio. A esperança de vida das mulheres estava 
fortemente alinhada com o parto sendo uma das principais 
causas de morte.
• Uma percentagem mais elevada de pessoas esperava 
razoavelmente fazer exatamente o que os seus pais do 
mesmo sexo faziam para ganhar a vida, com milhares de tipos 
de emprego ainda não inventados, e sistemas financeiros 
comparativamente simples.
• A pessoa comum trabalhava mais horas e tinha menos 
rendimento disponível.
• E ainda – as pessoas amavam, tinham amigos, brincavam, 
trabalhavam, tinham famílias e morriam – tal como nós.
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UMA APLICAÇÃO 
CLÁSSICA E EXEMPLO DE 
TEMPERAMENTOS EM 
NATIVIDADES

Existiam muitos métodos astrológicos para calcular o temperamento, mas a verdade 
é que qualquer pessoa nessa época, conseguia detetar estes quatro tipos num ápice, 
por isso a computação astrológica era geralmente desnecessária. A razão para saber 
isto é que cada um representavam um tipo – uma forma de responder ao mundo, um 
tipo comportamental, uma suscetibilidade a certas doenças, e uma abordagem tanto 
para prevenir a doença, como para ajustar o tratamento quando a doença ocorreu.

Para os nossos propósitos aqui, vamos simplificar o cálculo do temperamento 
e considerar apenas quatro fatores: o Sol, a Lua, o Ascendente e o regente do 
Ascendente.  Ao examinar, usaremos técnicas mais típicas de antigamente. Nestes 
sistemas mais antigos, vamos focar-nos nos planetas ptolemaicos: Sol, Lua, Mercúrio, 
Vénus, Marte, Júpiter e Saturno. Usaremos os aspetos ptolemaicos conjunção, sextil, 
quadratura, trígono e oposição. Mas a maior mudança da astrologia moderna é 
a ênfase muito maior na dignidade essencial, e em segundo lugar na dignidade e 
debilidade acidental. Então ilustraremos como isto pode ser usado para discutir um 
horóscopo.

Em qualquer altura dos anos de 2010, o nome de Novak Djokovic teria sido destaque 
em qualquer discussão sobre o ténis profissional masculino. O seu ano de 2011 foi 
especialmente brilhante, vencendo dez torneios e tendo uma série de 41 vitórias 
consecutivas.

Como estudo astrológico, Djokovic é o ideal, porque temos o seu certificado de 
nascimento, sabemos a sua hora de nascimento. Vamos começar por examinar o 
seu mapa astrológico usando técnicas medievais, dando algumas ideias sobre a sua 
profissão e perspetivas gerais de saúde. Vamos ver como o seu temperamento afetou 
a sua vida, e como podemos ver melhores e piores períodos da sua vida, podemos 
então correlacionar-nos com desafios de humor ao longo da sua carreira.

Cálculo do Temperamento para Novak Djokovic:

• O seu Sol está em Gémeos, que, sendo ar, é quente e húmido.
• A sua Lua está em Carneiro, que, sendo fogo, é quente e seco.
• O seu Ascendente está em Capricórnio, que, sendo terra, é frio e seco.
• O regente do ascendente está em Sagitário, que, sendo fogo, é quente e seco.

Contando as combinações, ele tem três indicadores em signos quentes, e três 
indicadores em signos secos, resultando num forte temperamento de fogo que é 
chamado de colérico.

Como o desporto é governado por Marte, este é um bom exemplo. É um concorrente 
forte. Também sabemos que ele tem um bom senso de humor, com o seu Sol e 
Mercúrio em Gémeos. Foi famoso no início da sua carreira pela sua capacidade de 
imitar outros tenistas, que é uma característica de Mercúrio.

A Lua de Djokovic está em Carneiro – o signo de Marte por domicílio. Mas Marte 
está em Caranguejo – o signo da sua Queda! Há alguns anos, reparei que um grande 
número de atletas de muito sucesso tem Marte em detrimento ou queda – e acho 
que sei porquê. Observando pessoas com Marte em debilidade, reparei que podem 
ser perfeccionistas sobre como fazem algo. Se você contratar uma pessoa com 
Marte debilitado, eles vão enlouquecê-lo com o facto de simplesmente não estarem 
interessados em seguir um relógio sobre quanto tempo algo deve demorar – eles não 
vão desistir até que seja feito de acordo com os seus padrões elevadíssimos. Estas 
pessoas são excecionalmente trabalhadoras – mas só se concordarem em fazer a 
tarefa. Numa profissão como o desporto, onde a melhoria só acontece com a prática, 
prática e mais prática – isto é ouro.
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O Marte de Djokovic’s está na 6º casa. As casas cadentes são 
consideradas mais fracas do que as outras casas, e, no entanto, 
há algumas coisas aqui que fazem Marte ser um pouco mais 
forte. Um pouco mais óbvio do que possa supor à primeira vista.  
Ser tenista profissional leva-nos à 10ª casa, e Marte governa o 
seu Meio do Céu, que é em Escorpião, trazendo Marte ao coração 
da sua carreira. No caso de Escorpião, porque não há planeta 
em exaltação, não há nenhum planeta dominante tão forte como 
Marte, tornando-o um regente extremamente forte do Meio do 
Céu.

Nos antigos sistemas de avaliação da profissão não só usavam 
o Meio do Céu, como também usavam o Ascendente. Com o 
Capricórnio no Ascendente, poderia pensar em Saturno e estaria 
certo. Mas Marte é o regente da exaltação de Capricórnio, por 
isso Marte é mais forte no Ascendente do que pode parecer à 
primeira vista.

O planeta mais forte em dignidade essencial é Mercúrio, podemos 
ver na tabela das “Dignidades Essenciais” pela pontuação mais 
à direita na tabela. Mercúrio é o dispositor do seu Sol, tornando-o 
num fator muito importante na sua vitalidade. A sensibilidade é 
uma função típica de Mercúrio, e estando na dignidade essencial, 
isto significa que a sua capacidade de ler situações é muito boa.

Como o cálculo inicial do temperamento mostrou meio fogo, 
o fogo é o seu elemento mais forte. Em termos de planetas, 
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os planetas de fogo são o Sol e Marte. Esses dois astros 
tornam-se mais proeminentes como resultado da contagem 
de fogo no seu temperamento, agora podemos ver que Marte 
também está na 6ª casa, e assim está relacionado com os 
seus padrões de doença. Mercúrio, o seu planeta mais forte, é 
o regente da 6º casa, por isso também está relacionado com 
a saúde.

Que Marte em geral poderia estar relacionado com órgãos 
específicos no corpo, como a bexiga e os genitais em homens 
ou mulheres. Marte também governa a inflamação e as febres. 
Mercúrio como regente da 6º casa significa uma possível 
doença nervosa. É uma função primária de Mercúrio, mas 
também está relacionado com braços e mãos. Se olharmos 
para as lesões que o Djokovic teve na sua carreira de ténis, 
são lesões no pulso e nos braços. Então, aqui o Mercúrio está 
a ter um efeito nos seus padrões e histórico de lesões.

Mercúrio é o planeta mais forte por dignidade no seu mapa, 
seguido por Vénus. Uma das coisas que todos tinham notado 
sobre Djokovic, mesmo quando ele estava a iniciar, é que ele 
mostrou muito sentido de humor com as suas imitações. 
É um tipo muito social: estas seriam as típicas palavras de 
Mercúrio-Vénus.

Vénus está um pouco menos digna que Mercúrio. Apesar 
de cadente, ela é poderosa no seu sextil a Marte, e bastante 

implacável na sua oposição a Plutão, com alguns movimentos 
enigmáticos no seu trígono a Neptuno. Distração e confusão, 
ambas palavras de Neptuno, podem ser muito úteis na 
competição.  Vénus é regente da 9º casa, e Djokovic tem 
uma forte formação religiosa e está muito envolvido com 
trabalhos de caridade. Pode estar a perguntar-se, onde está 
a caridade num mapa? Vem sob a generosidade de Júpiter 
(Lilly, página 62), e o seu Júpiter está em Carneiro, e assim 
entusiasmado com tudo o que empreende.

O fogo no seu mapa dá-lhe uma vantagem colérica. As 
pessoas coléricas têm geralmente boa digestão, mas podem 
ter problemas digestivos com alimentos gordurosos ou 
oleosos. Sendo uma pessoa com tendências coléricas tem 
uma digestão boa o suficiente para ser vegetariano, se 
quiser. No entanto, há uma tendência para que a “comida de 
plástico” seja mais perigosa para ele do que para as pessoas 
comuns. E o perigo de inflamação digestiva pode muito bem 
ser provável.

Quando fazemos o rápido cálculo do temperamento, a água 
não apareceu. No entanto, é muito importante perceber que 
no sistema antigo todos têm os quatro temperamentos 
– absolutamente todos. De acordo com o sistema antigo, 
não poderíamos estar vivos se não tivéssemos todos os 
elementos representados. Cada um dos temperamentos 
está relacionado com órgãos particulares, e todos os órgãos 
são, no mínimo, essenciais para que vivamos corretamente. 
Mas há outra coisa que é diferente entre o sistema antigo 
sobre temperamentos e o sistema moderno, é que muitos 
astrólogos modernos, quando falam sobre equilíbrio de 
elementos, concentram-se no que parece faltar no mapa. 
Muitos astrólogos modernos podem dizer que ele precisa 
passar mais tempo perto da água, possivelmente colocar um 
aquário em casa. Qualquer coisa que adicione água à sua 
vida. Este não é o sistema antigo, que aceita esta disparidade 
de quantidade humoral como sendo descritiva do equilíbrio 
de Djokovic. Então, no seu caso, a sua maior força está no 
elemento fogo, o que significa que ele precisa estar perto 
de um ambiente mais explosivo, que para ele isso é mais 
relaxante do que, digamos, a pessoa que tem muita água no 
seu mapa.  Isto significa que tentar substituir um elemento é 
colocar mais stress na pessoa do que melhorar a sua saúde 
a longo prazo.

Espero que esta breve descrição lhe dê alguma indicação 
do tipo de coisas que uma abordagem clássica pode 
acrescentar à sua apreciação do mapa. O antigo sistema de 
temperamentos deu-nos algumas avaliações muito úteis 
para o mapa, e como criar um estilo de vida saudável.
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No Verão de 2022 andei a passear de barco à vela na Grécia, 
mais precisamente nas Ilhas Iónicas, sendo uma delas Ithaka, a 
ilha de que Ulisses era rei.  Comprei a Odisseia, que li enquanto 
navegava por aquelas águas. 

A Odisseia é um poema épico longíssimo que nos chega pela 
mão de Homero, mas existe uma teoria que indica que a Odisseia 
seria o resultado de vários poemas orais dos séculos 7 e 8 A.C. e 
mais tarde transcritos.

A Odisseia relata as aventuras de Ulisses que após se ter 
distinguido na guerra de Troia, como guerreiro possuidor de uma 
enorme força e destreza e inventor do cavalo de madeira que 
garantiu a vitória final aos gregos sobre os troianos, embarca 
com 12 navios e muitos tripulantes para regressar aos seus 
domínios em Ithaka onde tinha deixado mulher e filho 10 anos 
antes. Apesar de Ithaka não ser muito distante de Troia, essa 
viagem de regresso a casa demorou 10 anos, porque Ulisses 
encontrou múltiplas adversidades e provações.

Literariamente é um poema muito belo com imagens 
poéticas lindíssimas que nos leva a lugares diversos: Monte 
Olimpos, ilhas habitadas por deusas, palácios reais, o 
submundo de Hades e até a uma cabana do guardador de 
porcos.  Apresenta um mundo onde os deuses se misturam 
com os humanos.  Há muito charme e magia na noção de 
que o mundo divino e o mundo humano não são assim tão 
separados.

É livro que mais influência tem exercido no imaginário 
ocidental aos longo dos séculos. Existem múltiplas traduções, 
adaptações para o cinema e televisão, versões mais curtas 
para jovens e crianças, e até faz parte de currículos escolares.  
Inspira poetas, pintores! Fabricantes de automóveis e de 
écrans de “gaming” usam o seu nome!

Resumindo: a Odisseia é uma história com mais de 2500 
anos que não se vai embora.  Por isso entra na definição de 
um mito pois com caracter universal e reflete os arquétipos 
que moldam as nossas vidas, os nossos medos, desejos, 
fragilidades, paixões.  Está gravado no nosso consciente 
coletivo…. ou será no inconsciente coletivo.

QUAL MITO? SERÁ O MITO DO HERÓI? 
Se tomarmos como bitola o conceito “Mito – herói” que surge 
da obra Joseph Campbell “Herói das Mil Faces”  Ulisses/ 
Odisseia não encaixa. A jornada do herói está sempre 
enquadrada num esquema básico separação – iniciação – 
regresso    e não é isso que acontece neste poema.

Esperamos que um herói tenha que enfrentar as forças do 
mal, realizar tarefas sobre-humanas para se salvar a si, aos 
seus e à humanidade, como por exemplo outro personagem 
de ficção, Harry Potter. Mas Ulisses não salva ninguém – pelo 
contrário quando acaba a viagem todos tripulantes estão 
mortos, e não resgatou um grande número de pessoas de 
situações terríveis. Ulisses só se salva a si mesmo. 

Também podemos esperar de um herói que batalhe por 
uma causa moral apesar dos grandes perigos; uma ação 
que salva o mundo da destruição ou pelo menos o muda, 
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substancialmente como Nelson Mandela mudou o mundo de apartheid na Africa 
do Sul.
Mas na Odisseia não há causa moral nenhuma.  Ulisses não se cobriu de glória na 
viagem de regresso que foi sangrenta, conturbada. O mundo ficou igual. Não há 
grande iniciação.

O REGRESSO A CASA 
Será que a longevidade do poema se deva justamente á noção do regresso a casa?

Na Odisseia encontramos a história de um homem cuja grande aventura é 
simplesmente voltar para sua casa, onde gostaria que nada tivesse mudado 
relativamente ao momento em que partiu.  Mas o poema desafia a noção de casa e 
interroga-se se existe o que chamamos “casa” onde as pessoas e os relacionamentos 
permanecem os mesmos.

O escritor e filosofo alemão Bernhard Schlink tem a mesma dúvida “Ulisses não 
regressa a casa para ficar, mas para voltar a partir. A Odisseia é a história de um 
continuo de ações com ou sem finalidade, umas com sucesso outras insignificantes.”ii

Avanço a hipótese que viagem de Ulisses de regresso a casa, para além de refletir 
o arquétipo Lua e o processo de individuação no sentido de encontrarmos a nossa 
própria casa interior para alcançar o nosso potencial final, seja um padrão arquetípico 
do caminho de vida de um ser humano?   Confusa, cheia de dificuldades, cheia de 
sucessos e frivolidades. 

A Odisseia com Ulisses como protagonista principal, mas não herói no sentido 
da palavra como é usada por Campbell ou Hollywood, é uma história que contêm 
todos os arquétipos zodiacais nas suas facetas positivas e negativos. Será esse o 
fascínio por este poema, por este personagem? Será que cada um de nós se revê 
num momento ou outro desta epopeia da vida e é por isso não é esquecida.

Faço um convite para fazerem uma leitura ativa, seguirem essa viagem e, através das 
provações de Ulisses no regresso a Ithaka, fazer uma reflexão pessoal, pensando 
em situações das vossas vidas onde estes arquétipos planetários se manifestaram.

A ILÍADA PRECEDE A ODISSEIA
Ulisses tinha partido para a guerra de Troia por lealdade a um rei amigo, Menelaus, 
a quem lhe roubaram a mulher, Helena. Toda essa história do desafio de Paris, e 
consequente guerra entre Gregos e Troianos está relatada na Ilíada.

Lembro que a fraternidade é uma qualidade aquariana por excelência e que no 
tempo em que vivemos de intensa concorrência e supremacia tem sido muito 
esquecida.  Talvez com Plutão em Aquário volte ao nosso meio.

AS PROVAÇÕES DA VIAGEM DE REGRESSO E OS SEUS ARQUÉTIPOS

1. Ulisses e seus homens atacam os Cicones, aliados de Troia    
Ulisses deixou Troia com doze navios e muitos tripulantes. Um vento forte desvia 
os navios para a costa sul da Trácia, onde habitavam os Cicones, aliados dos 
troianos. Apesar da guerra ter acabado, Ulisses e sua tripulação matam todos os 
homens, exceto um sacerdote de Apolo, Maron. Em agradecimento, o padre dá a 
Ulisses doze jarras de vinho forte. Embriagados com a vitória e com o vinho, adiam a 
partida dando aos Cicones tempo suficiente para se reagruparem e, eventualmente, 
prevalecer, dominando a tripulação de Ulisses e matando seis homens de cada um 
dos doze navios.

Sagitário - Excesso de confiança, presunção, vanglória.  O lado sombra de Sagitário.  
Quem é de entre nós não se meteu em sarilhos porque foi um bocadinho mais longe 
do que devia.  Faz-nos refletir na linha que divide o “expandir” do “exagerar”.

2. Chegam à Terra dos Comedores de Lótus
Após desembarcarem, Ulisses envia três homens para explorar a área, mas nenhum 
deles retorna. Ulisses descobre que “os seus batedores encontraram humanos, 
Comedores de Lótus, que não lhes fizeram mal. Compartilharam com eles sua doce 
e deliciosa fruta. Mas enquanto comiam, perderam a vontade de voltar... Queriam 
apenas ficar ali, alimentando-se do lótus com os Comedores de Lótus. Tinham-se 
esquecido da vontade de ir para casa”.iii

Ulisses arrasta os seus homens de volta para os navios à força, para continuar a 
viagem.
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Peixes – o encantamento das drogas que nos desviam do 
nosso caminho.  Muitas vezes através de drogas e álcool, mas 
mesmo sem ajudas externas, arranjamos maneira para entrar 
no sonho, sair da realidade, abandonar o nosso propósito. 

3. Ulisses cega o ciclópeo Polifemo filho de Poseidon 
Seguidamente chegam à ilha dos Ciclopes, uma raça de 
pastores gigantes com um só olho, rudes e violentos. Partiram 
à procura de abastecimentos, mas Ulisses e doze de seus 
homens acabam presos na caverna do ciclope Polifemo, que, 
após bloquear a entrada da caverna com uma pedra gigante, 
passa a comê-los, dois a dois. O monstro consegue devorar 
seis dos homens de Ulisses que teve que inventar um truque 
para se salvar. Depois de se apresentar como Outis, ou seja, 
“Ninguém”, dá a Polifemo um pouco do vinho de Maron que 
o deixa tão bêbado, permitindo a Ulisses cega-lo com uma 
estaca. “Ninguém me enganou”, grita Polifemo, “Ninguém 
está a matar-me!  Assim os outros ciclopes não vieram em 
socorro de Polifemo. 9. Cila e Caríbdis 

Para chegar a Ithaka, o navio de Ulisses tem que passar por um 
estreito localizado entre o redemoinho Caríbdis e o monstro 
de seis cabeças Cila. Ulisses decide passar mais perto de 
Cila para não perder todo o navio, o que aconteceria se fosse 
apanhado pelo redemoinho, mas Cila conseguir devorar seis 
dos homens de Ulisses.  

Quem de entre nós não esteve entre a espada e a parede? 
As dificuldades de Balança, da escolha, de decidir qual é mal 
menor.  O mito de Cila e Caríbdis é tão popular que aparece 
numa canção dos “The Police” de 1983, “Wrapped Around 
Your Finger”  cantada por Sting, num contexto completamente 
diferente.

“You consider me the young apprentice
Caught between the Scylla and Charybdis
Hypnotized by you if I should linger
Staring at the ring around your finger”iv

10. O Gado de Hélios 
Passando esta adversidade, chegam à ilha de Trinácria, onde 
Ulisses, lembrando-se do que lhe disse Circe e Tirésias, 
adverte os seus tripulantes para não comerem o gado sagrado 
do deus sol, Hélios. No entanto, aproveitando a ausência de 
Ulisses que foi seguir a sua curiosidade, comem o gado e 
Hélios, enfurecido, exige de Zeus que os puna, ou então ele 
levaria o sol com ele para o Mundo Inferior. Zeus não teve outro 
remédio senão puni-los e envia uma violenta tempestade 
durante a qual todos os companheiros de navio de Ulisses - 
exceto ele - morrem.  

Aqui temos o comportamento delinquente, “porque é que 
tenho que obedecer”, a transgressão das regras.  Pagaram 
essa transgressão – divina ou mortal – bem caro. O próprio 
Ulisses também mostra outro lado do arquétipo Leão ao 
egoistamente ter ido à sua vida sem se preocupar com a 
responsabilidade de chefe relativamente à sua tripulação.

11. Ulisses chega à ilha de Calipso 
O mar leva Ulisses para a ilha de Ogígia, onde a ninfa Calipso, 
sedutora e caprichosa se apaixona por ele e o mantém 
cativo durante sete anos. Mesmo tendo-lhe sido oferecido 
imortalidade Ulisses deseja recuperar a sua identidade não 
como vítima de imensas desgraças ou amante de deusas, mas 
como senhor da sua casa, como pai, como marido.

Finalmente, através da intervenção de Zeus e Hermes, e uma 
vez que Poseidon já se sentia vingado, ao fim dos sete anos, 
Ulisses é libertado. Calipso teve que obedecer aos deuses e, 
mesmo contra a sua vontade, forneceu materiais para que 

Ulisses construísse uma jangada, deu-lhe provisões e 
assegurou-lhe as condições favoráveis para o caminho 
de volta ao lar.

Aqui temos o outro lado do Touro, “é meu e só meu”. 
Quem é que não se sentiu preso numa relação 
possessiva que pode vir a ser violenta.  Olhando para 
dentro de nós, podemos pensar em situações em que 
não quisemos dar liberdade aos outros.

12. Chegada a Scheria (actual Corfu) e ajuda dos Féacios  
Ulisses naufraga exausto e nu, é encontrado por 
Nausicaa, uma jovem muito bonita. Homero faz um 
relato literário de um amor nunca explicitado, a que nós 
agora chamaríamos um flirt.

Lá, durante um jantar em sua honra, Ulisses conta a 
história das suas viagens. Felizes por receberem um 
hóspede tão ilustre, os feácios fornecem-lhe um navio e 
dois marinheiros, que conduzem à vizinha Ithaka. Depois 
de vinte anos de ausência, Ulisses está finalmente perto 
de casa.

É num ambiente de festa que nos fala do seu desejo de 
regressar a casa.  Apesar dos arquétipos dominantes 
serem Caranguejo e Lua, ainda há espaço, mas com um 
nadinha de divertimento e namorico – Leão.

ULISSES ESTÁ DE VOLTA A ÍTACA
Chegam de noite e não querendo incomodar Ulisses 
que dormia profundamente, os marinheiros deitam-
no na praia e vão-se embora. Ulisses acorda confuso, 
mas Atena aparece e, depois de revelar o que havia 
acontecido, disfarça-o de mendigo idoso – tanto para 
sua segurança, mas também para que ele possa saber 
melhor o que aconteceu durante sua ausência.

Enquanto Ulisses esteve ausente, seu palácio foi 
invadido por “pretendentes” que supondo que ele 
tinha morrido, estão a querer tomar o seu lugar e casar 
com sua esposa Penélope, que não quer voltar a ser 
dominada e permanece leal a Ulisses, rejeitando os seus 
avanços e inventando uma desculpa de estar a tecer a 
mortalha para o sogro.  Só casaria depois de a acabar, 
mas tecia de dia e desmanchava de noite.

A Odisseia não acaba com o relato das provações 
encontradas por Ulisses. A parte final do poema 
conta os pormenores do regresso a casa, até ao seu 
reconhecimento e restabelecimento como rei de Ithaka, 
reencontro com a família e a matança dos pretendentes 
da mulher, Penélope, que ficou sozinha durante 20 anos.

Uma verdadeira telenovela! A análise detalhada fica 
para outra ocasião.

A chegada a casa nem sempre é acolhedora.  O nosso 
conceito de Lua, de porto seguro muda a través dos anos. 
A casa que deixámos não é a mesma.  Aliás, Heráclito de 
Éfeso disse “Ninguém entra no mesmo rio uma segunda 
vez, pois quando isso acontece já não se é o mesmo, 
assim como as águas que já serão outras”v. Atena ao 
mudar o aspeto de Ulisses para o de uma pessoa mais 
velha e de outra classe social exemplifica isso mesmo.  É 
Saturno, aqui personificado pelo idoso, que nos ensina 
que o tempo muda todas as coisas e não é possível 
repetir experiências passadas.

Vaso grego sec 6 AC., Museu do Louvre

Na manhã seguinte, Ulisses e os seus seis homens 
sobreviventes escapam da caverna escondendo-se sob as 
barrigas das suas ovelhas que saiam da caverna para pastar. 
Ulisses comete o erro de revelar sua verdadeira identidade a 
Polifemo, que então pede a seu pai, o deus do mar Poseidon, 
que o vingue; isso terá um grande impacto na jornada do 
nosso personagem, pois será a raiva de Poseidon que manterá 
Ulisses longe de sua amada Ithaka pelos próximos dez anos.

Aqui temos a esperteza “trickster” de Gémeos no seu melhor.  
Imaginativo, salva-se de uma situação desesperada, mas 
depois lá vem um bocadinho de signo oposto; está tão 
confiante da sua vitória que diz quem é…. Grande erro! Se 
procuramos bem no nosso passado alguns erros perseguem-
nos por muito tempo, senão por uma vida. 

4. Éolo dá a Ulisses o saco dos ventos
Os navios chegam então à ilha do deus dos ventos, Éolo, 
que os recebe calorosamente e os abriga durante um mês. 
No final, para ajudar Ulisses em sua jornada, Éolo coloca 
todos os seus ventos, exceto o Vento Oeste, numa bolsa 
de couro e entrega a bolsa a Ulisses. Durante os nove dias 
seguintes, o Vento Oeste conduz os navios suavemente até 
Ithaka. No entanto, no décimo dia, pouco antes de chegarem 
à praia, Ulisses adormece. Pensando que contém ouro, os 
seus homens roubam a bolsa de couro e abrem-na libertando 
assim todos os outros ventos de uma só vez. Os navios são 
violentamente empurrados de volta para a ilha de Éolo, que 
percebendo que Ulisses deve ser amaldiçoado, recusa-se a 
ajudá-lo novamente.

A cobiça é o um dos lados sombra de Capricórnio.  Ulisses 
não é aqui o ator principal, mas sim vítima de cobiça, da 
concupiscência dos outros. Muitas pessoas podem pensar 

em situações em que adormecidas ou distraídas como estava 
Ulisses, por inveja e cobiça de outros passaram um mau 
bocado.

5. Os Lestrigões destroem 11 navios
Sete dias depois, Ulisses chega à ilha dos Lestrigões, uma tribo 
de gigantes sedentos de sangue e comedores de homens. 
Atirando enormes pedregulhos e espetando os homens 
que se afogavam como quem lança peixes, afundam onze 
navios de Ulisses e comem a maioria de seus marinheiros; na 
verdade, o navio de Ulisses é o único que consegue escapar, 
os membros de sua tripulação são os únicos sobreviventes 
desta terrível aventura.

Aqui temos os arquétipos de Marte, tanto na versão 
Carneiro, na rapidez com tudo aconteceu, como a variedade 
escorpiónica, o terror, a crueldade, a morte, situações de 
barbaridade incompreensíveis.

6. Chegam à ilha da deusa Circe, que se apaixona por Ulisses 
Em seguida, o navio de Ulisses chega a Aeaea, uma ilha onde 
mora sozinha a deusa Circe que cultiva ervas com poderes 
mágicos. Desconfiada, transforma os homens de Ulisses 
em porcos, mas Ulisses, ajudado por Hermes que lhe dá 
uma erva mágica, resiste Circe e ataca-a com a sua espada. 
Impressionada com a coragem e determinação de Ulisses, 
Circe apaixona por ele e concorda em transformar os porcos 
em homens. Depois disso, ficam na ilha durante um ano e 
Ulisses torna-se amante da doce Circe.

Aqui temos um intervalo nas adversidades. O arquétipo 
Virgem no seu lado sagrado feminino, a presença da cura 
por meios naturais, as ervas. É uma parte que evoca também 
a sensualidade de outro signo de terra, Touro, o amor calmo, 
confortável, seguro, a ilha fértil. Todos temos épocas de 
bonança na vida, sem grandes sobressaltos que são para ser 
disfrutadas para ganharmos forças para continuar.

7. Ulisses visita Tirésias no submundo
Circe tem consciência que Ulisses deve prosseguir caminho 
e aconselha-o a descer aos domínios de Hades e consultar 
o vidente Tirésias antes de continuar sua jornada. Ulisses 
assim faz, e fica inteirado de algumas das dificuldades 
que o esperam. Também encontra muitos mortos famosos 
(Agamenon, Aquiles, Hércules), e o espírito de sua mãe, que 
lhe diz para voltar para casa, já que sua esposa, Penélope, está 
a ser assediada por potenciais pretendentes. Circe reafirma 
algumas dessas profecias e avisa Ulisses de muitos outros 
perigos que o aguardam.

Escorpião, Plutão – a descida plutónica ao mais negro da alma 
onde apesar de penoso, transformamo-nos e conseguimos 
encontrar ajuda e soluções.

8. Ulisses e as sereias
O navio de Ulisses passa pela ilha das Sereias que, como lhe 
tinha contado Circe, enfeitiçam todos os que se aproximam 
delas através do som sedutor do seu canto.  Ulisses curioso, 
ordena que sua tripulação encha os ouvidos com cera de 
abelha e que o amarrem firmemente ao mastro, para que ele 
possa escapar ileso, mas ouvir o belo canto das sereias.

Novamente o encanto, a tentação de Peixes e mais uma 
esperteza Geminiana: não quero perder pitada, mas também 
não quero correr riscos.

Mosaico, Museu Bardo Bardo, Tunis, Tunisia, séc. II D.C.
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Atena transforma Ulisses, Giuseppe Bottani (Cremona, 1717 - Mantua, 1784), 
Pavia, Musei Civici Del Castello Visconteo

RESUMINDO E CONCLUINDO
Durante esta viagem percorremos o zodíaco, as manifestações 
de todos os signos de algumas forças planetárias.  A Odisseia 
é uma história de vida. Para Ulisses, sobreviver é o mais 
admirável feito… e para nós neste mundo cheio de perigos … 
também.

Os perigos são inerentes à viagem e se queremos “VIVER” 
temos que ir para Ithaka. Se queremos crescer, se queremos 
traçar o caminho da individuação não podemos ficar parados, 
física, intelectual e espiritualmente. Temos que enfrentar 
desafios, temos mesmo que ir à procura deles. Essa é a 
essência deste poema, desta história, da Odisseia. É por 
isso que seduz o mundo, que se tornou um mito e não se vai 
embora. Não é o mito do herói como nos tem sido vendido 
por Hollywood, mas sim a história de cada um, com mais ou 
menos “glamour”, com mais ou menos dificuldades.

A escritora Bonnie Garmus que publicou o seu primeiro livro 
aos 65 anos, escreve em “Lessons in Chemistry” “A vida não é 
mais do que uma adaptação constante a uma série de erros.”vi 
Que grande verdade! 

Acabo com dois autores gregos, do país de onde nos vêm os 
deuses do zodíaco (inclusivamente a palavra zodíaco), que 
resumem muito melhor estas conclusões.

Zorba, o Grego, personagem de livro de Nikos Kazantzakis 
com o mesmo nome, depois transformado num clássico 
do cinema diz ao seu flegmático patrão britânico, “A vida é 
complicação. Só a morte não é. Estar vivo é desprender o cinto 
e *ir à procura* de complicações.”vii

O poeta Konstantinos Kavafy (1863 -1933), um dos maiores 
poetas da Grécia Moderna com o poema “Ithaka” também 
acha que sim mesmo mas di-lo de uma forma mais eloquente.
viii

Ao partir para Ithaka 
espero que teu caminho seja longo 
cheio de aventuras, cheio de descobertas. 
Lestrigões, Ciclopes, Poseidon em fúria
não tenhas medo deles: 
nunca encontrará coisas assim no seu caminho 
enquanto mantiveres os teus pensamentos elevados 
enquanto uma rara excitação agitar teu espírito e teu corpo. 
Lestrigões, Ciclopes, Poseidon em fúria
não os encontrarás a menos que os tragas dentro da tua alma 
a menos que tua alma os coloque na tua frente.
Espero que teu caminho seja longo
Que haja muitas manhãs de verão,
com que prazer, com que alegria,
entras nos portos que estás vendo pela primeira vez, 
que pares nas praças comerciais fenícias, 
para comprar coisas bonitas,
madrepérola e coral, âmbar e ébano, 
perfumes sensuais de todo tipo
tantos perfumes sensuais quanto puderes;
 e que visites muitas cidades egípcias 
para aprender e continuar aprendendo com seus sábios.
Mantem Ithaka sempre em tua mente.

Chegar lá é o que está destinado. 
Mas não apresses a viagem. 
Melhor se durar anos,
então estás velho quando chegas à ilha,
rico com tudo o que ganhaste no caminho,
sem esperar que Ithaka te torne rico.
Ithaka deu-te a viagem maravilhosa.
Sem ela não terias partido. 
Agora ela não tem mais nada para te dar. 
E se a achares pobre, Ithaka não te terá enganado.
Por mais sábio que te tenhas tornado, tão cheio de experiência,
Terás agora entendido, o que essas Ithakas significam.ix

Desejo a todos um aprazível caminho para a vossa Ithaka!
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Desde sempre fui fascinada por idiomas e conhecimento 
ancestral, e na História recente da humanidade e nas diversas 
Línguas do mundo conseguia ver plasmadas as culturas de 
diferentes pontos do globo. Para mim, a Astrologia é mais do 
que uma linguagem simbólica e arquetípica que se debruça 
sobre o mapa astrológico, é uma forma de auto-conhecimento e 
também uma ferramenta útil que se apresenta a quem se dispõe 
a decifrar os códigos inscritos no mapa de nascimento de uma 
pessoa, empresa, etc, e colocar-se ao serviço do outro. Tudo é 
energia no Universo, somos feitos de matéria, de átomos e 
partículas, e o mapa natal é uma forma de aceder a informações 
infinita sobre as características da nossa energia. Para o ser 
humano, isso é útil para que possa descobrir-se mais e conhecer 
as suas potencialidades e vulnerabilidades. Ao sabermos as 
últimas, estaremos mais preparados para as transformarmos em 
oportunidades, mas percebendo os pontos fortes, poderemos 
resgatar o nosso poder interno, aquilo que vimos experienciar 
nesta viagem denominada vida em todo o seu potencial.

No mapa, os planetas e restantes astros são como actores, que 
representam determinados arquétipos ou modelos, de acordo 
com o seu posicionamento num signo e numa casa. É importante 
saber os do seu mapa natal, para perceber que influência vai ter a 
propensão a sentir e que áreas de vida vão ser ativadas.

Os Luminares são os mais importantes, sendo fundamental 
direcionar a interpretação a partir destes pontos. Assim, por 
um lado, o Ser encerra em si uma vontade de cumprir com a 

qualidade que vem trazer ao mundo, o Sol, o consciente – 
e, por outro lado, a Lua revela a necessidade de atender às 
emoções, o inconsciente. O primeiro fala-nos daquilo de que 
necessitamos para atingir o brilho, já a segunda representa 
tudo aquilo que transportamos no inconsciente e nos guia a 
maior parte do tempo. Como que numa batalha constante de 
consciente versus inconsciente, é necessário ajustar os dois 
e reduzir a sua dissonância, para que se revele a história de 
Amor eterno e interno presente em cada um de nós.

Todos os meses estes dois astros encontram-se nos céus, 
dando origem às lunações, ou seja, aos ciclos lunares. A 
fase da Lua na qual a pessoa nasceu, na astrologia temos 8, 
revela desde a capacidade de iniciar tarefas e projetos… até à 
vontade de ver o resultado final, na Lua Cheia. Assim, a Lua do 
nativo acrescenta muita informação sobre a capacidade de 
concretizar objetivos concretos ser mais ou menos facilitada 
– e, claro está, sobre as orientações para que a pessoa possa 
extrair o que de melhor tem dentro de si, na sua persona.

Assim, é muito fácil compreender que a quantidade de 
informações sediada no inconsciente é tão grande, que 
também isso está representado na linguagem astrológica 
por meio de vários pontos no mapa, que não são astros 
propriamente ditos, mas sim pontos calculados no mapa 
que nos permitem aprofundar a análise, tais como os Nodos 
Lunares – são pontos calculados nas posições relativas do 
Sol, da Lua e da Terra.

A expressão dos planetas também pode ser mais ou menos 
forte, vivida com mais ou menos intensidade, e ela acontece 
em níveis diferentes da consciência, por exemplo: a Lua 
representa a memória, as emoções, remetendo-nos para o 
passado e as raízes, o inconsciente, o sentimento de conforto 
e segurança, e como surge à noite, está relacionada com o 
sono, os sonhos, a nossa nutrição e os nossos hábitos – é 
o sustentáculo do Sol, ou seja, a sua contraparte. Na sua 
manifestação positiva, está associada à intuição, afetividade, 
sentimentos de proteção e instinto maternal e está 
relacionada com a ligação que estabelecida no início da vida 
com a mãe ou figuras femininas. Porém, na sua manifestação 
negativa remete-nos para a fragilidade, a dependência, a 
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manipulação e mesmo a instabilidade.

Já Plutão está relacionado com a psique da mente, com o inconsciente, a 
profundidade emocional, bem como a morte e o renascimento, o arquétipo 
da transformação. Na sua manifestação mais positiva, este planeta fala-nos 
da capacidade de regeneração, a capacidade de resiliência e a cura. Já na sua 
manifestação mais negativa pode ser a obsessão, compulsividade, secretismo, 
isolamento, manipulação. No final, mais do que a análise das tendências, tudo 
depende do nível de consciência do próprio nativo, de que forma integrou 
todas as partes no seu todo, na sua personalidade.

A Lua Negra foi um tema a que vários astrólogos se dedicaram e que é um 
pouco controverso e envolta em mistério. Entre 1719 e 1846 foram registadas 12 
diferentes aparições de uma nuvem de poeira estranha e escura e houve quem 
anunciasse a descoberta de uma segunda lua da Terra. A partir dessa data 
vários astrónomos, a maior parte deles amadores, começaram a procurar essa 
segunda Lua. Curiosamente, foi a 23 de setembro de 1846, que Johann Galle 
avistou do Observatório de Berlim pela primeira vez Neptuno, confirmando a 
existência deste planeta na posição que Le Verrier havia tantos anos antes 
apontado, apenas por um cálculo matemático. E como sabemos, o arquétipo 
de Neptuno está associado à transcendência e à espiritualidade, mas cujas 
características mais negativas se expressam como ilusões e enganos...

Lilith – a Lua Negra não é um corpo celeste, mas um ponto calculado na órbita 
da Lua à volta da Terra. Ao fazer esse movimento, ela não se desloca numa 
órbita em formato circular, mas sim numa órbita elíptica – à semelhança da 
órbita da Terra e da maioria dos planetas à volta do Sol. Essa elipse tem dois 
pontos focais: a Terra e um ponto vazio. Então, tanto o apogeu como o ponto 
vazio na órbita lunar, do ponto de vista da Terra, estão situados na mesma 
direção. Portanto ocupam a mesma posição no Zodíaco - na faixa da eclíptica.

Lilith foi introduzida na Astrologia moderna através dos estudos de Don 
Néroman, astrólogo que pretendia eliminar as superstições da astrologia 
e desenvolver os seus componentes científicos. Fundador do Collège 
Astrologique de França em 1933, dedicou-se ao estudo do perigeu e apogeu 
lunar na época em que Plutão foi descoberto – tendo ligação com este 
arquétipo. Desenvolveu também técnicas de Astrogeografia, que mais tarde 
se popularizou como AstroCartoGrafia pelo astrólogo norte americano Jim 
Lewis.

A nível astrológico e astronómico, a Lua Negra é a sombra da própria Lua e o 
seu glifo é o seu oposto: um quarto decrescente sobre a cruz da matéria.

Fez a tabela de Lilith – à qual corresponde uma deslocação de 40º/ano.

Lilith tem um ciclo de aproximadamente 9 anos, mais concretamente 8 anos 
e 10 meses.

Demora cerca de 9 meses a percorrer cada signo. O tempo de gestação e, 
como tal, fala-nos de todas as sensações que ficaram registadas nesse 
período dentro do ventre materno, submerso em todos os fluidos, porém sem 
imagem.

Fala de tudo o que são os processos inconscientes e tem ligação à Lua e a 
Plutão.

Na mitologia da maioria dos povos, há a tradição de um casal de deuses que 
dá origem à raça humana e são equivalentes ao Sol e a Lua. Contudo, nas 
religiões patriarcais, tal como o cristã foi um Deus único e masculino que 
fundou todas as coisas e os seres. Há esta noção da repressão do poder 
feminino. No entanto, muitas tradições também nos mostram que o Ser uno 
não tem um só género, tem os dois. Da mesma forma, este mito mostra-nos a 
dualidade do Mundo: masculino e feminino, bem e mal, yin e yang…

A Lua Negra representa um dos aspectos da Grande Deusa, ligada ao 
Feminino e em todas essas civilizações o seu simbolismo está ligado ao 
arquétipo materno, nas manifestações de “Mãe Terrível”. Era reverenciada na 
Antiga Babilónia como Lilitu ou Ishtar. No Antigo Egipto também existia. Na 
Grécia era Hecate.

 
 
LILITH DE
VIVA VOZ
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Na Mitologia Hindu, é Shakti, a personificação da Mãe Natureza, 
a Deusa da vida, da morte da transformação, da destruição, do 
fim e do começo; força-nos a sair da zona de conforto, criando 
tempestades e relâmpagos para limpar o velho e abrir caminho 
para o novo. Era a própria energia criadora, a companheira de 
Shiva.

Na Mitologia Hebraica, Lilith era a Mulher de Adão, criada por 
Deus ao mesmo tempo e do mesmo barro, logo era semelhante a 
ele. Recusou-se a ser submissa e fugiu para o Mar Vermelho, onde 
teve filhos com vários demónios – capaz de subjugar homens. 
Então foi reduzida a um demónio também, uma força subversiva 
que atuava dentro do Ser, uma energia quase incontrolável.

Mais tarde, o Cristianismo nem lhe fez menção, renegando-a para 
o esquecimento. A Adão correspondia uma esposa, Eva, feita da 
sua costela e, como tal, a ele submissa. Lilith surge representada 
pela Serpente que tentou Eva, para árvore do conhecimento – 
a importância da líbido, da energia sexual nas visões orientais, 
aqui completamente reprimida. A mulher livre e que tem desejo 
classificada como a prostituta, mas que na verdade era e será a 
mulher primordial.

Lilith aponta-nos o que descobrimos nos estudos de Carl Jung: 
no mapa de um homem, indica a sua “anima”, dentro de cada 
homem há o componente feminino da sua personalidade; já 
no mapa de uma mulher, indica-nos o seu “animus”, o princípio 
masculino dentro de cada mulher. 
Também nos indica a imagem da mulher e do homem ideal, mais 
do que Marte e Vénus. Mas, acima de tudo, remete-nos para 
a imagem da sombra, também estudada por Jung. E, para nos 
libertarmos dessa mesma sombra, precisamos de nos recolher 
à “caverna” do nosso inconsciente até a aceitarmos e sabermos 
lidar com ela.

A Lua Negra aponta as nossas frustrações, limitações, medos, 
os pontos de grande fragilidade, o sexo; está ligada a tudo o 
que é secreto, oculto, obscuro. É uma Lua subversiva, porque 
nos conduz a algo inconsciente e fala-nos do excesso Feminino 
contido. Porém, ao confrontarmo-nos com ela, também nos 
indica poderes ocultos: o poder de transcender tudo isso, o poder 
de curar algo em nós. Ela descreve o nosso relacionamento 
com o Absoluto, como nos oferecemos em Sacrifício para algo 
superior e como abrimos mão do controlo para servir ao Todo.

Quando analisada na viagem pelos signos, vamos fazer a 
ligação da Lilith a esse arquétipo, associando às características 
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menos boas (ou más). Fala-nos de uma memória de 
sofrimento (associação à Lua e a Plutão), e vai revelar-se 
num ponto de grande sensibilidade por parte do indivíduo. 
O posicionamento por signo, dado que a sua interpretação 
é semelhante à dos planetas transsociais, vai mostrar-
nos aquilo que temos escondido em nós e precisa de ser 
trabalhado, podendo revelar-se tanto por excesso, como 
por defeito. Também é necessário ver os aspectos, ligação 
com outros planetas e, por fim, numa análise de um mapa 
individual, será muito importante olharmos para a casa 
astrológica onde se encontra – o eixo vai acrescentar 
informação a estes processos inconscientes no indivíduo.

Com a Lilith, é como o se o medo que aquele ponto provoca 
fosse tão forte que a pessoa optasse por tentar reprimi-lo e 
não permitir que se revele. E como nós sabemos, tudo aquilo 
que fazemos de forma inconsciente, e sem percebermos, 
vamos ter a tendência a repetir e considerar como o nosso 
destino, ao qual não se pode fugir. 
Este ponto móvel no espaço aponta as nossas frustrações e 
limitações inconscientes, aquilo que temos que aprender a 
largar. Permite-nos um conhecimento aprofundado da nossa 
sombra, mas, ao mesmo tempo, também nos fala do nosso 
poder oculto. Ao confrontarmo-nos com esse arquétipo, 
somos capazes de perceber a sua manifestação na vida real 
e a nossa capacidade de aceder a esse poder oculto, o poder 
de transcender. No seu oposto, está o ponto de libertação, o 
Priapo.

Há uns anos tive uma experiência pessoal muito interessante 
com Lilith, pouco tempo após ter terminado o Curso de 
Astrologia iniciou-se um ciclo de eventos aberto ao público 
no Porto, denominado Sábado Astrológico. Sendo uma 
oportunidade de partilha de conhecimento, e de crescimento, 
recordo-me perfeitamente da sensação desafiadora que 
senti, da vontade em falar e, por outro lado, das hesitações 
e receios. Mas foi nesse momento que decidi falar sobre 
Astrologia em público, pela 1.ª vez. É que eu tenho Lilith num 
signo de Água, na casa III, daí os receios. Quando procurei 
o que estava a acontecer nos céus nessa altura, surpreendi-
me, pois Lilith estava a aproximar-se da minha natal e eu iria 

viver o seu retorno. Essa foi a força à qual me alicercei, confiei 
no processo e me entreguei; e assim após o mergulho inicial 
e a sensação de redemoinho, predispus-me a aceitar a onda e 
navegar com ela.

Ao longo do meu estudo astrológico, sempre fui orientada a 
procurar a fundamentação – apenas quando estudamos a partir 
de bases sólidas, poderemos perceber os feixes de significado 
que os símbolos astrológicos encerram em si, e descodificá-los 
em nós mesmos. Afinal, um tema tão escondido, pouco falado, 
como poderia ser tão poderoso e subversivo, que importância 
poderia deter na nossa atuação enquanto seres humanos, 
racionais? Mas aqui foi estudada e vivenciada, de viva voz.

Convido o leitor a assistir à minha palestra no 3.º Congresso 
Internacional de Astrologia, e vir nesta aventura connosco!
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