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                      I. INTRODUÇÃO

     Há muitos e muitos anos, numa época menos
científica que a nossa, a astrologia era um tipo de
investigação bastante respeitada, que se baseava
em   princípios   muito   antigos   e   empiricamente
compilados, sendo utilizada pelos sábios com o fim
de propiciar uma maior compreensão não só do
futuro  mas  também  da  alma  humana.  Com  o
advento do Iluminismo e o aumento do conheci-
mento   humano   com   referência   ao   universo
material,  a  astrologia  (juntamente  com  outros
estudos voltados para o mapeamento simbólico do
cosmo) passou a ser vista como um anacronismo -
como se não passasse de bobagens supersticiosas
que refletiam uma era mais ignorante e sujeita a
crendices. Surpreendentemente, no entanto, a as-
trologia  não  teve  o  mesmo  destino  de  outras
crenças tais como: a Terra era plana, os demônios
podiam ser conjurados e o chumbo podia trans-
formar-se   em   ouro.   Os   estudos   astrológicos
crescem    e    se    desenvolvem,    ganhando    mais
popularidade a cada dia, merecendo outra vez o
respeito  de  pessoas  inteligentes,  pois  foi  trazida
para  a  era  moderna  por  meio  do  crescente  co-
nhecimento  acerca  da  psicologia  e  da  natureza
humana.  Submetida  a  séculos  de  repressão  e
ridicularização,    a    astrologia    terminou    por
desmentir e sobreviver a seus opositores, demons-
trando com toda eloqüência o grande valor de sua
contribuição para o homem moderno em sua busca
de autoconhecimento.

     Nesta   análise   astrológica,   através   dos   co-
nhecimentos da astrologia e psicologia combinados
com a avançada tecnologia dos computadores, foi
nosso objetivo oferecer-lhe um perfil astrológico
exclusivo e individual, que lhe permita desenvolver
um  maior  autoconhecimento.  Esta  análise  não
consiste  de  previsões  ou  adivinhação  do  futuro,
mas, em vez disso, é baseada nos princípios da as-
trologia  psicológica,  e  foi  desenvolvida  ao  nível
máximo  de  profundidade  e  sofisticação  possível

dentro  dos  limites  de  uma  interpretação  feita
através de um computador. Uma máquina jamais
poderá  substituir  toda  a  experiência  de  um  as-
trólogo, mas achamos que você se surpreenderá
com  a  profundidade  e  com  a  sutileza  da  inter-
pretação   que   esta   análise   faz   do   complexo
dinamismo em ação dentro de você.

     Shakespeare certa vez disse que o mundo é um
palco e as pessoas não passam de simples atores.
De  certa  forma,  sua  carta  astrológica  é  uma
metáfora de uma peça teatral - com cenário, elenco
e  enredo  -  que  se  desenrola  ao  longo  de  sua
jornada. Será bastante útil que mantenha na mente
essa  metáfora  do  teatro  enquanto  lê  as  várias
partes que compõem sua análise astrológica, pois,
assim,   poderá   entender   melhor   o   verdadeiro
significado do destino, isto é da forma como ele é
visto pela astrologia. O destino não é uma sub-
missão  do  indivíduo  a  fatos  pré-ordenados  pelo
acaso. Ele está vinculado ao elenco de personagens
que   representam   as   necessidades,   tensões   e
aspirações mais profundas que existem dentro de
você. Ninguém pode deixar de ser aquilo que real-
mente  é:  toda  experiência  de  vida,  por  mais
irrelevante e transitória ou significativa e trans-
formadora que possa ser, reflete de algum modo o
caráter de cada indivíduo.

                                      - - -

           II. SEU TIPO PSICOLÓGICO

     Os diversos atributos individuais existentes na
sua  carta  astrológica  manifestam-se  (como  aliás
ocorre com todas as pessoas) contra um pano de
fundo   de   certas   tendências   introduzidas   pelo
temperamento.   Essas   tendências   poderiam   ser
chamadas de "tipo" psicológico, pois são o modo
típico e característico de alguém reagir diante das
situações que aparecem na vida. Ninguém começa
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a vida já perfeito e acabado. Todo indivíduo tem
determinadas   fontes   de   força   -   personagens
interiores desenvolvidos e bem adaptados - que o
auxiliam a resolver ou enfrentar desafios, conflitos
e problemas. Da mesma forma, todos nós temos
também  certas  áreas  de  fraqueza  -  personagens
interiores  negligenciados,  pouco  desenvolvidos  e
problemáticos.

     Seu tipo psicológico não permanece estático e
imutável durante toda a vida. Existe algo dentro de
cada um de nós - não importa que nome tenha: in-
consciente, "Self" ou alma - que luta continuamente
para que alcancemos o equilíbrio e a integração.
Essa força interior tenta trazer para nossas vidas
as qualidades ou personagens que negligenciamos
ou subestimamos. Em certos momentos críticos da
vida,  é  como  se  algum  núcleo  interior  -  mais
profundo  e  sábio  que  o  "eu"  consciente  -  nos
conduzisse a determinados conflitos que acabam
fortalecendo nossos pontos mais fracos, de forma
que possamos nos tornar mais completos enquanto
seres humanos. Desse modo, você verá que foram
incluídas    nos    parágrafos    seguintes    algumas
sugestões  sobre  como  facilitar  esse  movimento
interior em direção a uma perspectiva mais equili-
brada da vida. Mais cedo ou mais tarde, a vida
sempre acaba fazendo isso para nós. Porém, às
vezes, é mais gratificante e menos problemático se
cooperarmos com o processo.

A razão e os princípios antes de tudo

     Você  tem  lucidez,  objetividade  e  vigor  de
raciocínio, sendo sua conduta pautada pela verdade
e pela integridade. Em sua opinião, a razão está
acima do caos, e os princípios sempre devem vir
antes das reações pessoais. Mas intimamente você
vive um conflito: um dilema entre seu espírito ra-
cional e distanciado e seus sentimentos intensos e
por vezes avassaladores. Outra forma de descrever
sua natureza seria dizer que você tende a viver no
mundo da mente - porque lhe parece mais seguro,

civilizado e "decente". Apesar disso, seu coração às
vezes é contrário ao que sua mente diz que você
"deve"  sentir,  deixando-o  confuso  e  vagamente
culpado por reações "más" ou "egoístas". Embora
possa não seja um intelectual no sentido convencio-
nal  da  palavra,  você  tem  raciocínio  rápido  e
articulado  e  uma  impressionante  capacidade  de
avaliar,  pesar  e  analisar  vários  fatos  e  ideias  de
forma  justa  e  objetiva.  Isso  provavelmente  lhe
granjeou a fama de ter uma mente aberta, reflexiva,
ética  e  atenciosa  em  relação  a  pontos  de  vista
diferentes do seu. Além disso, você é um excelente
planejador, podendo transformar o caos em ordem
com o poder penetrante de sua mente. O que você
não quer que os outros saibam e freqüentemente
tenta esconder até de você mesmo é que, com seus
sentimentos, o quadro que faz da vida e das pessoas
torna-se completamente diferente e muito mais sub-
jetivo. E esses sentimentos negligenciados são, com
freqüência, mais autenticamente perceptivos do que
sua mente, de hábito confiável.

A objetividade em luta contra a força das
necessidades emocionais

     Você costuma superestimar os dons mentais e,
conseqüentemente,    pode    trair    suas    próprias
necessidades e perder contato não só com o que lhe
é pessoalmente adequado como também com o que
é bom para outras pessoas. Como observa um pa-
drão geral, tende a não detectar em si mesmo certas
necessidades    essenciais,    que    podem    mudar
conforme  cada  situação.  Sua  natureza  emocional
está  em  estado  bruto  e  é  forte  e  extremamente
sensível. Graças a ela, pode periodicamente cair em
depressão,  ter  inexplicáveis  acessos  de  raiva  e
irritabilidade ou sensações de solidão e melancolia
que  você  não  sabe  como  analisar  nem  explicar.
Além disso, você pode não estar levando em conta
uma  outra  dimensão  do  seu  lado  sentimental  (o
qual,  aliás,  para  você  é  temível):  os  místicos
sentimentos de anseio por abrir mão de todo con-
trole e vivenciar um universo de amor e serenidade

4PHP  as.6212.502-2



Análise Astrológica Profunda
de Liz Greene para Bruce Springsteen

mais que infinito. Em você, o amor pessoal e o
anseio místico estão bem próximos e, se tiver a
coragem de contrabalançar suas grandes habilida-
des mentais com uma maior receptividade a seu
lado  humano,  perceberá  que  os  relacionamentos
íntimos  lhe  abrem  as  portas  de  um  amor  mais
profundo - não somente o amor por uma pessoa,
mas o amor pelas pessoas em geral e pela própria
vida. Você construiu uma personalidade cuidadosa-
mente   controlada,   desprendida   e   tolerante   e
também sabe como compreender a perspectiva do
outro. Mas essa aparência exterior é muito frágil,
obrigando-o a gastar muita energia para preservar
essa fachada quando seus verdadeiros sentimentos
estiverem  fervilhando  por  trás  dela.  Você  pode
estar   avaliando   sua   vida   emocional   de   forma
distorcida,   quando   não   francamente   negativa.
Talvez os valores paternos segundo os quais foi
educado tenham contribuído para você julgar tão
severamente qualquer coisa que não seja perfeita ou
ideal. Com o decorrer do tempo, você verá que é
muito mais fácil ser feliz e realizar-se permitindo-
se reconhecer que é um ser humano, em vez de
pretender eternamente a perfeição - e também se
permitir  que  os  outros  vejam  e  vivenciem  sua
sensibilidade e profundidade de espíritos.

     Um dos métodos mais criativos de que poderá
valer-se para estabelecer uma melhor relação com
seus sentimentos é dispor-se a dedicar mais tempo e
espaço  para  expressá-los.  Você  poderá  fazê-lo
usando  meios  absolutamente  seguros,  tais  como:
escrever, pintar imagens representativas de estados
de espírito ou emoções, trabalhar com argila, ex-
pressar sentimentos através da música ou da dança.
Essas saídas tão pessoais, já que servem para você
se compreender e não para ser exibidas ao público,
podem ajudá-lo a se conhecer melhor e também a
entender que seus sentimentos são tão importantes
e  válidos  quanto  suas  ideias.  Tente  dizer  "não"
quando realmente quer dizer isso, pois tiranizar su-
as reais necessidades com "deves" e "precisas" só
pode levá-lo a acumular raiva e ressentimentos por

se obrigar a ser uma pessoa sensata e civilizada o
tempo todo. Você precisa aprender a ter amor e
compaixão para consigo mesmo em primeiro lugar;
do contrário, seus ideais democráticos e humanitá-
rios não poderão firmar-se em sua vida real. Como
sempre procura entender as coisas segundo as mais
amplas  e  claras  perspectivas,  você  possui  a  rara
habilidade de encontrar em seus dilemas pessoais,
significados relevantes para as pessoas em geral.
Dessa forma, tem muito de bom para dar aos ou-
tros, se puder aprender a enfrentar sem medo o seu
próprio coração.

                                      - - -

             III. CARÁTER E SOMBRA

     Uma   das   mais   importantes   revelações   da
psicologia  profunda  é  que  as  pessoas  são,  por
natureza, duais, abrigando em si uma polaridade
básica  entre  um  "self"  consciente  e  outro  in-
consciente. De um lado, existe o indivíduo com o
qual você está familiarizado - o "eu" que pensa,
sente e age da forma com a qual você se identifica.
Do outro lado, existe um outro "eu", um indivíduo
oculto - o lado sombra - que contém os aspectos de
sua  personalidade  menos  desenvolvidos  e  mais
difíceis  de  aceitar.  Esse  lado  sombra  luta  por
espaço e valorização e, ao mesmo tempo, perturba
a sua auto-imagem complacente. A interação entre
seus lados consciente e inconsciente é uma dança
que muda de ritmo conforme os diferentes estágios
de vida que você atravessa e as pressões e desafios
que encontra. Nos parágrafos seguintes é descrita
a  tensão  entre  os  personagens  primordiais  que
existem em seu drama interior, fontes de energia
que  geram  as  mudanças,  objetivos,  conflitos  e
crescimentos  em  sua  vida.  Existem  ainda  outros
personagens dentro de você - atores coadjuvantes
que  se  misturam  e  entram  em  choque  com  os
protagonistas   principais,   tornando-o   a   pessoa
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singular  que  você  é.  Quando  tais  personagens
secundários  tiverem  uma  presença  marcante  na
sua carta astrológica, serão descritos, na medida
do    possível,    tão    detalhadamente    quanto    os
personagens principais. A história assim retratada,
com sua complexa interação de luz e sombra, re-
presenta aquilo que realmente significa o destino
individual.

Um espírito eternamente jovem

     Seja qual for sua verdadeira idade, há algo em
você que jamais envelhecerá. A vida lhe parece um
romance inacabado, em cujo enredo qualquer coisa
pode  acontecer  na  próxima  esquina.  Mesmo  que
suas  responsabilidades  de  ordem  prática  sejam
numerosas, você se desincumbe delas sem maiores
problemas,  como  se  de  algum  modo  elas  não
fossem de verdade, e sim apenas um ensaio durante
o qual você aguardasse para realizar por completo
seu  potencial  ilimitado.  Assim,  você  leva  uma
espécie  de  vida  provisória,  nunca  inteiramente
satisfeito,   nunca   completamente   bem-sucedido.
Essa  maneira  de  ver  a  vida  como  uma  série  de
etapas em direção a um futuro desconhecido o en-
che de inquietação, e isso exerce sobre você uma
influência que é tão boa quanto má. Por um lado,
você  jamais  se  deixará  levar  por  fantasias  in-
conseqüentes e reconfortantes sobre as glórias de
sua juventude, pois a juventude você traz dentro de
si,  sendo  sempre  receptivo  a  mudanças  e  novas
ideias ao longo de toda a sua vida. Mas, por outro,
você também tem uma tendência a abandonar os
projetos ou pessoas que o aborreçam e, por isso,
costuma cair fora antes que seus esforços tenham
podido render frutos: o jardim ao lado sempre lhe
parece mais verde que o seu. Como diz o ditado, "é
melhor viajar do que chegar" - ao menos para você.

Uma tendência a excessos e um gosto pela
liberdade

     Você detesta limites de qualquer tipo, pois é um
espírito   errante   que   exige   um   horizonte   sem
fronteiras.  A  partir  do  instante  em  que  circun-
stâncias materiais o impedirem de contemplar uma
estrada que se estende a perder de vista, é bem
provável  que  tente  fugir,  se  não  fisicamente,  ao
menos em espírito. Você não é muito chegado a
compromissos   duradouros,   a   menos   que   sua
parceira ou sua situação profissional lhe permitam a
liberdade de ir e vir quando bem entender. Há nessa
exigência de liberdade algo de imperativo, já que
você  acredita  com  todas  as  suas  forças  que  tem
direito a ela, a despeito do que isso possa custar a
quem quer que seja. No entanto, sua personalidade
não é autoritária nos modos, e você é um amigo
generoso,  caloroso  e  confiável.  Contudo,  odeia
sentir-se   amarrado,   pois   sua   imaginação   sem
limites  só  funciona  com  no  mínimo  duas  portas
abertas, uma atrás de você e outra a sua frente. É
por essa razão que você raramente queima todas as
pontes   quando   seus   relacionamentos   pessoais
chegam  ao  fim,  tendo  uma  propensão  a  guardar
uma verdadeira coleção de "ex", sem dúvida para
grande aborrecimento de quem partilha com você
sua vida atual. Além disso, não gosta das rotinas
normais, preferindo sempre que alguém cuide da
arrumação das coisas. Isso vem de sua convicção
secreta de ser uma alma talentosa e criativa que
possui, além do mais, uma rara visão e que não
deveria  ser  incomodada  com  tais  trivialidades.
Como gosta de concentrar-se naquilo que considera
as  coisas  mais  importantes  e  significativas,  é
oportunista o bastante - no melhor dos sentidos -
para  assegurar-se  que  as  pessoas  certas  sempre
apareçam em sua vida na hora exata e lhe facilitem
os meios de ir aonde quer que deseje chegar. É bem
provável que você consiga ir em frente com esse
oportunismo   deslavado   e   ainda   ser   amado   e
admirado por sua visão e sua boa sorte. Você é uma
daquelas  pessoas  das  quais  ninguém  consegue
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deixar de gostar, tamanho é seu encanto natural, seu
calor, sua vitalidade. Contudo, de vez em quando
você pode mostrar-se tremendamente egocêntrico,
além de freqüentemente se esquecer dos sentimen-
tos alheios. Mas como toda alma criativa tem de ter
um toque de megalomania para poder criar alguma
coisa, de que outra forma você poderia confiar em
si próprio o bastante para tentar?

Idealismo em luta contra o autoritarismo

     Você  adora  criticar  qualquer  coisa  que  lhe
pareça séria, rígida ou antiquada. Isso pode torná-lo
por vezes o inimigo número 1 das autoridades: sem
dúvida, seu passado deve ser bem variado e repleto
de pequenos episódios em que se lançou de alguma
forma contra os poderes vigentes. Embora com o
tempo   possa   ter   adquirido   mais   tolerância   e
autocontrole,   você   não   diminuiu   em   nada   a
convicção quanto a seu direito à liberdade no nível
mais  elementar.  Você  ainda  se  altera  quando
alguém  tenta  tratá-lo  como  um  pai  trata  o  filho
pequeno, mesmo que às vezes seu comportamento
seja  mesmo  absolutamente  infantil.  Há  um  traço
progressista e visionário em seu modo de pensar
que rejeita a hipocrisia, a estreiteza de pensamento
e os papéis convencionais, principalmente os sexu-
ais. Sua maneira de ver a vida contém uma curiosa
combinação  de  romantismo  e  ceticismo:  você  é
romântico porque é um perfeccionista que acredita
que o mundo poderia ser melhor e ter mais sentido
(o que equivale a dizer que você jamais se sub-
meteria a uma situação simplesmente por segurança
ou para preservar padrões morais convencionais) e
também  é  cético  porque  pouco  acredita  que  as
coisas possam durar, principalmente os sentimentos
(o  que  significa  que  você  não  se  arriscará  a
depender excessivamente de terceiros). Você em-
prega  seu  senso  de  humor  irônico  e  mordaz  em
tudo, exceto em relação a si próprio, podendo ser
um tanto orgulhoso e suscetível demais quando se
trata   de   sua   auto-imagem.   Assim,   apesar   da
liberalidade de suas ideias, você é capaz de ser bem

intolerante,  em  especial  com  aqueles  indivíduos
mais conservadores, que não conseguem entender
suas crenças e seu estilo de vida. Você sempre está
um pouco à frente da sociedade: as coisas em que
você   acredita   sem   dúvida   serão   socialmente
aceitáveis  pela  coletividade  vinte  anos  depois,
quando você já terá se entediado delas e estará em
busca de outras. Você é de coração um visionário,
que  encara  as  coisas  de  maneira  aberta  e  sem
preconceitos. Mas precisa ter cuidado para não se
imaginar como um gênio incompreendido, pois isso
pode  torná-lo  ríspido  e  intratável  quando  seus
talentos não obtiverem reconhecimento imediato ou
quando  sua  criatividade  não  for  bem  cotada  no
mercado.

A impressão de que é um predestinado

     Assim, sua considerável imaginação e seus dotes
intelectuais unem-se a uma personalidade volúvel e
irrequieta  para  produzir  um  dos  espíritos  eterna-
mente errantes deste mundo. Isso, porém, não deve
ser  levado  ao  pé  da  letra,  já  que  você,  como
qualquer  um,  também  precisa  de  um  pouco  de
estabilidade  material.  Seria,  aliás,  muito  bom  se
você tivesse sua própria casa - um lugar com a
privacidade  propícia  ao  recolhimento,  no  qual
pudesse fazer a seu modo as coisas que gosta. Mas
você é instável interiormente porque, após haver
assimilado  suas  experiências,  vai  em  frente  em
busca de novas aventuras, procurando incansavel-
mente  por  alguma  coisa  -  isso  mesmo,  alguma
coisa,  e  não  alguma  pessoa,  como  poderia  até
imaginar - que lhe transmita o chamado do destino,
o sinal do alto, o reconhecimento de haver final-
mente chegado lá. O provável, porém, é que você
jamais chegue lá, pois seu mais raro talento e seu
maior problema são uma única coisa: você prefere a
jornada em vez da chegada. Embora você possa ter
uma  certa  dificuldade  para  conviver  com  coisas
como  autodisciplina,  compromissos,  responsabili-
dade e autoridade, você nunca acha que a vida é
chata,  pois  em  tudo  vê  sinais  secretos,  lições  e
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oportunidades  de  crescimento.  O  lado  bom  e
divertido dessa percepção, caso consiga aprender a
arte  de  levar  um  projeto  até  o  fim,  é  que  você
poderá  criar  e  produzir  coisas  interessantes,  que
serão uma justificativa para a forte impressão que
você tem de ser um predestinado.

Um lado oculto tradicionalista

     Há outro protagonista em seu drama psíquico
interior, que contrasta com sua personalidade con-
sciente  vivaz,  irrequieta  e  rebelde.  Essa  figura
oculta contém todas as qualidades que você excluiu
de seus valores e de seu comportamento a fim de
conservar a liberdade intelectual, emocional e física
que tanto preza. O lado sombra de sua personalida-
de   é   bem   mais   conservador,   convencional   e
tradicionalista  do  que  você  gostaria  de  admitir.
Caso faça uma avaliação honesta das reações des-
proporcionalmente negativas que você às vezes tem
quando se depara com essas qualidades nas pessoas
ou nas instituições sociais, poderá vislumbrar den-
tro de si uma secreta simpatia por esses valores
mais antiquados. O problema é que você luta para
ser rebelde, progressista e individualista, mas terá
de consolar-se com uma auto-imagem um pouco
menos brilhante, menos charmosa e estereotipada
se quiser integrar seu lado sombra a sua personali-
dade.  No  entanto,  dessa  integração  depende  sua
capacidade de produzir algo de relevante com sua
visão e seus talentos. Mais importante: você precisa
desse seu lado oculto para ser completo.

A necessidade de aceitar os limites humanos

     Assim, seu espírito eternamente jovem, com sua
vivacidade,  inquietude  e  originalidade,  é  contra-
balançado por um outro lado, igualmente importan-
te porém escondido, que é mais pragmático, lento,
menos articulado e bem mais tradicional e comum.
Você receia demonstrar seu lado sombra, em parte
por ele abrigar valores muito diferentes dos seus, e
em parte por medo de ser rejeitado e considerado

chato e pouco original. Graças a sua dificuldade de
lidar com desafios concretos, você voa para o reino
das  potencialidades,  vivendo  num  mundo  de  so-
nhos:  o  eterno  "um  dia,  quando  eu  crescer..."
Acontece  que  esse  vôo  na  verdade  mascara  seu
medo de fracassar e de mostrar-se incompetente aos
olhos do mundo. Você é uma pessoa talentosa que
consegue  enxergar  longe  e  pode  realizar  algo
verdadeiramente extraordinário. Mas terá de aceitar
alguns limites e regras da vida prática, inclusive as
necessidades que você mesmo tem, pois ela lhe co-
brará isso quando chegar a hora. Não importa o
quanto seja bem-dotado e especial, você está sujeito
aos  mesmos  conflitos,  ansiedades  e  necessidades
(principalmente  de  segurança  e  de  aceitação)  de
todo mundo. Quando for capaz de realmente aceitar
seus próprios limites, é provável que venha a ter
muito mais serenidade interior.

Fortes necessidades emocionais ocultas

     Existe uma segunda dimensão no lado menos
conhecido  de  sua  natureza  emocional  habitua-
lmente independente e irrequieta. Sempre que você
se envolve mais profundamente com alguém, entra
em ação essa dimensão de sua personalidade que
contém todas as qualidades que você excluiu de seu
comportamento e de seus valores conscientes a fim
de preservar seu senso de liberdade. Como tende a
reprimir suas necessidades emocionais, é provável
que as reencontre através das pessoas a quem ama,
que  lhe  parecem  então  possessivas,  dependentes,
extremamente sensíveis ao menor sinal de rejeição
e indiferença e inclinadas a fazer chantagem emo-
cional  para  ter  sua  atenção  constante.  Todavia,
esses atributos na verdade pertencem a sua sombra.
Você  teme  admitir  que  seus  sentimentos  sejam
profundos  e  intensos,  pois  isso  poderia  implicar
reconhecer sua vulnerabilidade a mágoas e humi-
lhações.  Além  disso,  o  excesso  de  dependência
decorrente poderia aprisioná-lo, de forma a sufocar
sua imaginação e seu espírito, acostumados a voar
alto. No entanto, se você não reconhecer sua som-
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bra, jamais poderá manter o tipo de relacionamento
amoroso que busca. E as substituições podem ir
ficando  cada  vez  mais  difíceis  à  medida  que  o
tempo passar.

O problema do ciúme e da possessividade

     Embora você odeie reconhecê-lo, o fato é que
você  é  uma  pessoa  extremamente  possessiva  e
ciumenta. Suas necessidades emocionais são muito
mais  intensas  e  profundas  do  que  habitualmente
demonstra; e sempre que há ligações envolvendo
sentimentos tão fortes, inevitavelmente há também
possessividade. Geralmente é você quem reclama
do ciúme de sua parceira e tende inconscientemente
a estabelecer triângulos que forçam duas pessoas a
competir  por  você.  Mas  quando  uma  delas  se
enfurece por causa disso, você se ressente. Você
afirma que ninguém é de ninguém e não gosta de
prestar contas de seu tempo nem de restringir suas
ações por causa de obrigações com relação a ou-
trem. No entanto, secretamente se julga dono de
quem está perto de você, pois quer que as pessoas
sejam  só  suas  e  estejam  disponíveis  a  qualquer
hora, conforme suas necessidades. Por isso você
também  não  dá  por  totalmente  encerrados  casos
passados, dizendo que não há razão para deixar de
lado uma amizade só porque sua atual parceira tem
ciúme, mas no fundo deliciando-se com a fantasia
de que ainda poderia ter essa terceira pessoa se o
quisesse.

     No nível mais profundo, o que isso significa é
que você tem necessidade de ter poder sobre as
pessoas  que  ama,  pois  teme  a  impotência  que
decorre da intensidade de seus próprios sentimen-
tos. Se sua amada se comportasse com a mesma in-
constância e fizesse tanto charme quanto você ou
pedisse  a  liberdade  absoluta  que  você  costuma
exigir, sua reação poderia ser emocionalmente bem
violenta. Você tende a proteger-se das profundezas
de seu próprio inconsciente não ligando muito para
elas: afinal, tudo é provisório mesmo. Mas talvez

algum dia você devesse pô-las à prova. Sua sombra
tem  a  chave  de  uma  profunda  e  permanente
capacidade de amar, e você deve ter mais honesti-
dade ao manifestá-la. É provável que na infância
você tenha sido profundamente apegado a sua mãe
e   que   ela   inadvertidamente   tenha   usado   sua
devoção para alimentar a necessidade de conforto
emocional que ela mesma sentia. Por conseguinte,
hoje tem medo que seu amor por alguém seja usado
como instrumento de poder e assim volta-se e sem
perceber faz justamente a mesma coisa com aqueles
que o amam. Contudo, talvez seja hora de deixar
sua mãe para trás e viver mais livremente o que re-
almente você é: uma pessoa dinâmica e criativa que
possui   também   fortes   desejos   emocionais   e
sensuais   e   uma   profunda   necessidade   de   um
relacionamento  íntimo  e  duradouro  com  alguém
especial em sua vida.

Um dissimulado pavor da solidão

     No fundo, você tem muito mais medo da solidão
do que parece. A ideia de pertencer a alguém lhe
desagrada e o faz dedicar um bom tempo à procura
de maneiras de escapar às exigências de amigos,
amores e obrigações cotidianas. Apesar disso, você
só o consegue porque geralmente tem, na retaguar-
da,   alguém   pacientemente   à   sua   espera,   com
disposição para dar-lhe o amor e o companheirismo
que o protegem de qualquer experiência verdadeira-
mente profunda de isolamento. Sua sombra, porém,
sonha com uma integração total com outra pessoa,
que cuide dela como uma mãe protetora cuida de
seu filho. Você sem dúvida tem dificuldade em dar
expressão  a  essa  sombra,  pois  isso  o  tornaria
desconfortavelmente vulnerável: provavelmente já
experimentou  esse  tipo  de  dependência  total  na
infância, quando sua mãe, infeliz e excessivamente
possessiva,   a   utilizou   inconscientemente   para
prendê-lo  mais  fortemente  a  ela.  Como  você  é
singularmente sensível ao sofrimento alheio, sente-
se facilmente levado a assumir responsabilidades
para com as pessoas. Entretanto, como odeia sentir-
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se obrigado a qualquer coisa, ressente-se daqueles a
quem ama por fazerem-no agir assim, em vez de
compreender que é sua própria abertura emocional
que o coloca nessa situação. Por isso, camufla sua
sensibilidade   e   sua   dependência   fugindo   da
dependência que provoca nos outros. Você é uma
pessoa  extremamente  compreensiva  e  geralmente
tenta parecer menos sensível do que na verdade é.
Contudo, torna-se facilmente manipulável porque
não é honesto consigo mesma. Seu lado sombra,
terno e dependente, pode contribuir bastante para
enriquecer sua vida, pois reflete sua capacidade de
empatia e afeto. Porém, quanto mais você o enco-
brir, maior se torna o seu ponto fraco.

A importância de aceitar as demandas do
coração

     Assim, seu lado sombra tende a invadir o terreno
de seus relacionamentos pessoais e a concentrar-se
nas   questões   da   possessividade,   necessidade,
obrigação e medo da solidão. Se chegar à conclusão
de que é você quem acaba seus relacionamentos por
sentir-se preso e sufocado ou, no caso de ter um
relacionamento duradouro, queixar-se da falta de
espaço e de liberdade, tente observar o que você
mesmo pode estar inconscientemente fazendo para
causar o problema. Você tem uma personalidade
rica  e  complexa,  que  alia  um  grau  incomum  de
dotes intelectuais e imaginativos a uma natureza
emocional intensa e passional, e já que ambas as
coisas lhe pertencem, ambas merecem ser expressas
e  vividas.  Como  você  tem  tanto  pavor  de  ser
dependente, tende a projetar seu lado sombra em
seus amigos e amores (e até mesmo nos filhos e nos
colegas de trabalho). Então, quando imagina que
qualquer dessas pessoas está lhe pedindo demais,
tende a reagir com uma frieza e uma esquivez que
podem magoar profundamente. O pior é que essa
reação em geral estimula nas pessoas a insegurança
e  a  possessividade  que  você  proclamadamente
detesta, pois se as mantiver na constante incerteza
de seu amor e apoio, elas quase sempre se mos-

trarão  temerosas,  inseguras  e  exigentes.  Assim,
você está forçando os outros a pôr para fora o que
não suporta em si próprio. Sua sombra carente não
é negativa: ela o torna humano, dá-lhe um coração.
Se  você  não  fosse  nada  além  de  um  eterno
adolescente, cheio de brilhantes ideais e fome de
botar o pé na estrada, seria uma criatura dura e sem
sentimentos.  Felizmente,  alguém  assim  só  existe
nos mitos. Não há dúvidas quanto ao poder de seu
espírito brilhante e criativo. Mas você também é
feito de carne e osso e precisa reconhecer isso de
vez em quando. Nem todos são como sua mãe; nem
todos aqueles que ama usarão a certeza que tiverem
disso contra você para forçá-lo a promessas que não
pode cumprir. Ninguém, a não ser você mesmo,
pode ter a posse de sua própria alma - se por acaso
permitir a alguém suficientemente íntimo que tente
fazê-lo, talvez você perceba que ainda não com-
preendeu completamente essa afirmação.

Outro par de personagens importantes

     Os personagens descritos até aqui representam,
em seu antagonismo fundamental, o tema principal
de seu drama interior. Além desses atores, há um
outro par de figurantes representados em seu mapa
astral que você provavelmente reconhecerá em sua
vida. Esses figurantes são brevemente descritos nos
próximos parágrafos.

Fidelidade aos valores individuais

     Você não permite que ninguém lhe dite quem
deve ser ou o que deve fazer de sua vida: a seu ver,
sua individualidade é sagrada. Mesmo que tenha
prazer na companhia das pessoas e facilidade em
atraí-las a si graças à vitalidade que irradia, você
não  é  capaz  de  fazer  concessões  duradouras  em
termos de ideais, crenças e liberdade de ação para
agradar a quem quer que seja, mesmo que se trate
das pessoas de quem mais gosta. Você se ressente
de ter sua liberdade cerceada por regras feitas pela
comunidade e para a comunidade, pois adora ser
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diferente e não sente senão desprezo por quem vive
uma vida de cordeiro, tentando imitar as imagens
impostas pela mídia ou pela publicidade, como uma
maria-vai-com-as-outras.  Você  não  abre  mão  da
liberdade de expressar-se a seu modo; entretanto,
não  quer  fazer  certas  concessões  exteriores  que,
além  de  insignificantes,  poderiam  garantir-lhe  o
direito  de  levar  a  vida  a  sua  maneira.  Ao  invés
disso, você tende a exigir, não sem uma encantado-
ra ponta de arrogância, que o mundo se ajuste a
você. Surpreendentemente, na maioria das vezes é
exatamente isso o que acontece, ao menos nos mei-
os em que você mais circula, pois tem a inteligência
e a força de caráter para ser convincente, mesmo
quando seu comportamento chega a ser um abuso.

     Já que é tão fiel a suas convicções interiores, é
muito provável que você, mais que parecer e real-
mente sentir-se diferente, também faça uma valiosa
contribuição: algum trabalho criativo que aja como
fermento    sobre    a    imaginação    das    pessoas,
despertando-lhes o desejo de autodefinir-se como
indivíduos. É esta a psicologia por trás do "ídolo",
seja  ele  um  ator,  escritor,  político,  pintor  ou
qualquer outra pessoa que pareça ter uma percep-
ção mais aguda: ele sempre personifica algum tipo
de objetivo que se transforma num modelo para os
demais.  Mesmo  que  nunca  chegue  a  ter  fama  e
sucesso perante as massas, você exerce considerá-
vel  influência  dentro  de  seu  círculo  pessoal  e
profissional,  simplesmente  porque  suas  ideias  e
valores  não  dependem  de  ninguém.  Isso  o  torna
poderoso, pois você é você mesmo. Mais cedo ou
mais tarde, entretanto, terá de resolver a questão
que  fica  pendente,  que  é  a  da  sua  inconsciente
dependência da coletividade - a mesma coletividade
com a qual você procura não estabelecer identifica-
ção para poder sair em busca de seu sonho -, pois
ninguém consegue ser tão individualista o tempo
todo.

Uma secreta dependência de ser aceito

     Há  uma  personagem  em  seu  drama  psíquico
interior que se choca com sua forte individualidade.
Para continuar sendo você mesmo e trilhar seu pró-
prio caminho, você teve necessariamente que ex-
cluí-la  de  seus  valores  e  de  seu  comportamento
consciente. Seu lado sombra, que tende a viver no
inconsciente porque você o reprime, se importa e
muito com o que os outros pensam a seu respeito,
pois   é   uma   figura   muito   mais   dependente   e
indefinida que sua personalidade habitual. É ele que
secretamente o impele a buscar a aprovação e o
reconhecimento dos outros - mesmo que esse reco-
nhecimento possa manifestar-se como um respeito
cheio de ressentimento ou uma condenação (você,
com efeito, se sente lisonjeado em ser condenado
pelos outros, pois é melhor que ser ignorado).

     Essa necessidade que você tem dos outros pode
ir   desde   uma   simples   exigência   social   -   ser
aprovado e aceito pelas mesmas pessoas que volta e
meia você dispensa por achar chatas e "certinhas" -
até  uma  profunda  ligação  com  o  inconsciente
coletivo, do qual você, como toda a humanidade,
também é parte, mesmo que não o saiba. Como
uma poderosa corrente marinha, seu lado sombra o
arrasta em direção às outras pessoas por força de
sua necessidade de reconhecimento e valorização,
tanto  de  sua  própria  identidade  quanto  de  sua
capacidade criativa. Não importa que você continue
dizendo que não se incomoda com a opinião de
quem não tiver padrões à altura dos seus: na psique,
tudo se estabelece a partir de polaridades. Por isso,
você não pode analisar a questão da individualidade
(que lhe interessa de tal forma a ponto de ser um
objetivo   de   vida)   senão   em   contraste   com   a
perspectiva de seu oposto, ou seja, a fusão com o
grupo e a similaridade - e não a diferença - entre as
pessoas. Você não poderia tomar uma posição tão
individualista se não houvesse algo que lhe servisse
de contraponto. Só que essa coisa está dentro de
você: trata-se de algo que o torna igualzinho a todo
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mundo. Falando de modo mais místico, algo que é
todo mundo. Se você aceitar isso e não viver tão
defensivamente, conseguirá pôr seu grande poten-
cial  criativo  a  serviço  de  ideias  e  opiniões  que
interessem a todos e não sejam simplesmente uma
rebelde e raivosa afirmação de diferença.

     Na sua carta astrológica aparecem vários temas
importantes, existindo dois personagens adicionais
que também são parte essencial de sua história.
Esses  figurantes  são  descritos  brevemente  nos
parágrafos seguintes.

O anseio de perfeição

     Beleza,  organização  e  perfeição  em  tudo  -
ideias, objetos e trocas emocionais - são, em sua
opinião,   algo   necessário   à   vida.   Você   deseja
ardentemente viver num ambiente limpo, asseado e
organizado, bem como cercar-se de amigos, compa-
nheiros e amores asseados e bem arrumados. E, se
pudesse fazer as coisas a seu modo, a própria vida
também seria limpa, asseada e organizada, pois não
só detesta como procura afastar-se de tudo que é
ordinário, rude ou desleixado. Platão disse que 95%
do cosmo eram regidos pela Razão e os restantes - e
irritantemente  recalcitrantes  -  5%  estavam  sob  o
domínio do Caos. Quando se vê confrontado por
aqueles   5%   (que   têm   a   péssima   tendência   a
continuar se insinuando em sua vida, apesar de seus
esforços), você ou bem lhes dá as costas e os ignora
ou trata de arrumá-los.

     É provável que você seja atraído tanto por belas
filosofias   quanto   por   pessoas   belas,   além   de
precisar acreditar numa ordem maior e num poten-
cial de crescimento. Se você for um artista, certa-
mente  não  está  satisfeito  com  nada  daquilo  que
produz,   pois   sempre   estará   à   cata   de   algum
impecável reflexo de sua imaculada visão interior.
Porém,  mesmo  que  não  esteja  em  busca  de  ob-
jetivos   declaradamente   criativos   e   lide   com

números, pesquisa ou tecnologia (que na verdade
são como obras artísticas em suas mãos), você põe
um  olho  de  artista  em  tudo  aquilo  que  observa,
automaticamente comparando a vida com o quadro
interior que faz do que ela poderia e deveria ser, se
alguém por acaso pudesse acabar com aqueles 5%.

     Os lugares profundos e sombrios o desagradam
a  ponto  de  você  sentir-se  agredido  por  qualquer
coisa mais primitiva - a menos que assuma a forma
de um encontro erótico que tenha sua própria forma
de beleza por trás da aparente rudeza. Embora não
seja dominador, não gosta de ser controlado pelos
outros nem por suas próprias emoções dissonantes,
que  de  vez  em  quando  encontram  um  modo  de
irromper de dentro do porão e perturbar sua vida
organizada.  Um  dia  a  vida  lhe  colocará  como
desafio a questão dos negligenciados 5% - o caos, a
escuridão,  que  sempre  se  esquivam  a  sua  com-
preensão e a seu empenho de purificação. Apesar
de seu mundo interior ser dominado pela ordem e
pela  beleza,  você,  como  todos  os  seres  vivos,  é
parte da natureza e, portanto, parte animal. Porém,
mesmo   quando   confrontado   por   essa   delicada
questão, é provável que se paute sempre por uma
firme crença na razão e no inexorável triunfo da
sanidade e do equilíbrio.

Paixões e necessidades do instinto

     Contrastando com sua natureza sutil, refinada e
altamente esteta, existe em você um lado oculto que
contém todas as características mais rudes que você
teve de excluir de seu comportamento e de seus
valores conscientes a fim de preservar a beleza, a
harmonia e a ordem de seu estilo de vida. Seu lado
sombra é bem mais grosseiro do que você, cheio de
cruas paixões, agressividade e vitalidade. É muito
difícil   compatibilizar   tais   qualidades   com   sua
abordagem sempre tão estilizada e cerebral da vida,
já que odeia tudo que é feio e grosseiro. No entanto,
ninguém - nem você mesmo - pode ser perfeito, e o
que muitas vezes você chama de feio e vil pode na
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verdade  conter  certas  qualidades  das  quais  você
precisa  muito.  Seu  lado  sombra  pode  lhe  dar  a
resistência e a flexibilidade que muitas vezes lhe
faltam devido a sua frágil e etérea sensibilidade.

     Se permitir que esse seu lado oculto se incorpore
mais livremente a sua vida cotidiana, talvez perceba
que  estará  se  divertindo  muito  mais.  O  mais
importante,   possivelmente,   é   que   sua   sombra
poderá lhe dar mais confiança naquelas áreas em
que  você  tende  a  sentir-se  desajeitado:  sua  ex-
pressão sexual e seu valor físico. Você, que está
sempre tentando limpar sua psique e embelezá-la,
talvez precise descobrir que seu lado animal tem
sua  própria  beleza  e  seu  próprio  valor.  É  muito
cansativo agir sempre como se estivesse em cima
de um pedestal, da mesma forma que cansa muito
tentar  transformar  uma  psique  viva  numa  forma
geométrica. Sua sombra possui a chave para sua
capacidade de relaxar e usufruir da vida, dos outros
e de você mesmo assim como são, inclusive com
todos os possíveis defeitos.

                                      - - -

                 IV. A BASE FAMILIAR

Mitos familiares e herança psicológica

     Você é um indivíduo, mas é também produto de
um  dado  meio  familiar.  A  família  é  como  um
organismo  vivo,  possuindo  certas  características
hereditárias  que  são  passadas  de  geração  em
geração. Ela possui ainda uma dinâmica psicológi-
ca particular, um clima emocional que representa
o  solo  inicial  no  qual  a  individualidade  cria  as
primeiras raízes na infância. Assim, dentro de você
há certos padrões, mitos e atitudes em relação à
vida que foram retirados do terreno psicológico de
seu meio familiar. Em outras palavras, voltando à
metáfora do teatro, os personagens de nosso drama

interior  são  únicos,  mas  carregam  consigo  uma
herança familiar.

     A astrologia nada pode dizer quanto à heredita-
riedade  do  ponto  de  vista  físico,  mas  sim  do
psicológico.  Essa  hereditariedade  psicológica  se
transmite nas famílias da mesma forma que a cor
dos cabelos e dos olhos. A herança psicológica de
atitudes  profundamente  arraigadas  costuma  ser
transmitida em níveis imperceptíveis e inconscien-
tes, dos quais as pessoas não se dão conta. Os
mitos   familiares   certamente   são   passados   de
geração em geração da mesma forma que um traço
fisionômico marcante. Um exemplo do que é um
mito  familiar:  "todos  os  homens  da  família  se
fizeram sozinhos e são bem-sucedidos". Ou: "todas
as mulheres da família se decepcionaram com os
maridos".  Tais  mitos  não  precisam  necessaria-
mente ser confessados, ou mesmo ditos, pois são
transmitidos de uma geração a outra através do
inconsciente, sendo sua comunicação feita por uma
infinidade de meios sutis e não verbais. Assim, o
menino  nascido  na  família  dos  homens  "bem-
sucedidos" que citamos acima herdará um conjunto
de expectativas, ao qual reagirá de acordo com sua
própria natureza e seus personagens interiores. E a
menina nascida na família das "mulheres decepcio-
nadas"  herdará  certas  atitudes  em  relação  aos
relacionamentos que a afetarão posteriormente na
vida se permanecer inconsciente desse roteiro inte-
rior.

     Seu ambiente familiar se reflete em sua carta
astrológica,  já  que  faz  parte  de  sua  história  de
vida. A astrologia pode ser muito útil na tentativa
de compreensão dessa área da vida, pois sua maior
ou menor liberdade de escolha está condicionada
pelo seu grau de conscientização da interação en-
tre sua própria natureza e sua herança familiar.
Sua carta astrológica reflete um perfil de seus pais,
embora eles não se apresentem como pessoas reais
e tridimensionais, mas como imagens que personi-
ficam   um   tema   ou   um   conjunto   de   atitudes
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específico. Essas imagens refletem o modo como
você, pessoalmente, vê as figuras da mãe e do pai e
a forma pela qual elas funcionam como padrões
dentro da sua própria psique, como auxiliam ou
dificultam o desenrolar de seu drama interior. Não
se deve jamais subestimar a força do meio familiar,
pois ela não pertence ao passado; ela é o presente
vivo dentro de cada um de nós. Como disse certa
vez  o  poeta  alemão  Rainer  Maria  Rilke:  "Não
pense que o destino seja mais do que a infância
condensada."

A imagem do pai no mapa astral do homem

     O pai não é apenas um ser humano em termos
concretos. Ele é também o símbolo de uma visão ou
padrão interno, através do qual você se relaciona
com a vida. A imagem do pai representada em sua
carta astrológica descreve, portanto, três aspectos:
     Primeiro,  ela  é  uma  descrição  subjetiva  das
características  predominantes  existentes  em  seu
relacionamento com seu pai - ou com quem quer
que tenha desempenhado o papel de pai em sua
primeira infância.
     Segundo, ela é um símbolo do que o elemento
masculino  representa  para  você.  Seu  pai  foi  o
primeiro  homem  que  você  conheceu  na  vida  e,
dessa forma, exerce uma poderosa influência in-
consciente sobre o modo como você expressa sua
própria masculinidade e se relaciona com outros
homens.
     Terceiro,  ela  é  uma  síntese  das  qualidades
paternas absolutas que você tem em si mesmo: sua
forma de organizar e estruturar a vida; definir e
perseguir objetivos; pôr em prática os potenciais;
expressar e dirigir sua força de vontade; formular
seus ideais e códigos de ética e, finalmente, seu
comportamento como pai de seus filhos.

Uma experiência de alienação emocional

     A imagem subjetiva do pai que é representada
em sua carta astrológica é uma imagem potente e

ambivalente. Uma sensação de alienação permeou
seu relacionamento com ele, seja por causa de uma
separação física ou por ele ser desinteressado, ra-
cional, frio ou insensível demais para permitir que
você se aproximasse dele. Provavelmente, enquanto
ele  estimulava  seu  desenvolvimento  mental  com
grande    entusiasmo,    mantinha-se    distante    da
necessidade  física  e  emocional  que  você  sentia
dele. Por isso, você pode ter se sentido profunda-
mente rejeitado. Os altos padrões de exigência dele,
juntamente com o desejo de perfeição e a falta de
sensibilidade que tinha pelas necessidades básicas
do  homem  -  especialmente  as  de  afeto  e  calor
humano - exerceram uma poderosa influência in-
consciente sobre você e seus próprios valores.

A compensação por meio de altos ideais

     Assim, durante a primeira infância sua natureza
instintiva  não  recebeu  muito  calor  humano  nem
apoio  moral  de  seu  pai.  Em  compensação,  você
herdou uma aspiração por altos ideais e um desejo
de buscar conhecimentos e excelência intelectual
que constituem aspectos altamente criativos de sua
personalidade.  Essa  imagem  do  pai  idealista  e
distante existe dentro de você, dando-lhe considerá-
vel poder de percepção e originalidade. Mas você
precisa ter cuidado para não se identificar demais
com os altos ideais de seu pai, a ponto de ter vergo-
nha de ser humano, de falhar uma vez ou outra, ou
de   expressar   necessidades   emocionais   que   ele
pudesse achar constrangedoras devido a seus pró-
prios medos, e não porque você não tivesse valor.
Seu amor pelo mundo brilhante e ilimitado da cria-
tividade poderá proporcionar-lhe sucesso na vida.
Você tem a capacidade singular de saber observar a
vida de modo imparcial e objetivo, além de possuir
uma   grande   compreensão   do   comportamento
humano. O potencial criativo dessa imagem paterna
fria e brilhante dentro de você é imenso; todavia,
precisa  caber  dentro  de  seus  próprios  valores
individuais humanos.
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     Além dessa imagem dominante, há outra figura
representada em sua carta astrológica que acrescen-
ta complexidade à experiência que você teve com
seu pai.

Uma figura reprimida e emocionalmente
inibida

     A falta de calor humano e de apoio por parte de
seu pai deixou em você profundos sentimentos de
mágoa e rejeição. Talvez ele estivesse fisicamente
ausente durante sua infância, ou muito envolvido
com  o  trabalho,  ou  então  era  muito  distante
emocionalmente,   não   conseguindo   envolver-se
inteiramente num relacionamento afetivo com você.
Você pode ter sido alvo de críticas ou de expectati-
vas demasiado grandes da parte dele, o que de certa
forma o deixou um tanto inseguro quanto ao seu
próprio valor. A imagem do pai mostrado em sua
carta astrológica é uma imagem complexa: embora
possa   gerar   muitas   qualidades   positivas,   essa
imagem exige que você, em primeiro lugar, entenda
a real natureza de seus sentimentos em relação a
seu pai e aprenda a separar os problemas do caráter
dele de seu próprio senso de valor enquanto pessoa.
Pode ser que não esteja totalmente consciente do
quanto essa falta de apoio em seu relacionamento
emocional com seu pai o machucou (especialmente
se o tipo de incentivo que ele oferecia era de ordem
material  ou  intelectual).  Mas,  sem  dúvida,  você
externa  essa  mágoa  secreta  direcionando  a  raiva
que sente de seu pai às autoridades e instituições
tradicionais,   enquanto   busca   a   aprovação   de
pessoas  que  personificam  para  você  o  princípio
paterno.

O desenvolvimento da autoconfiança

     O aspecto mais positivo de sua experiência com
o  pai  está  em  sua  profunda  auto-suficiência  e
confiança em si mesmo, pois embora você tivesse
sido empurrado contra sua vontade em direção a
essa autoconfiança, ela é uma qualidade valiosa,

que representa um dos atributos mais criativos que
há em sua carta astrológica. O pai que existe dentro
de você é como aquele com quem convive`u na
primeira  infância  -  talvez  um  tanto  retraído  e
distante, mas capaz de sobreviver aos desafios da
vida; realista quanto ao mundo externo e de forma
alguma  ingênuo  quanto  às  limitações  humanas.
Você precisa aprender a dar valor a essa qualidade,
pois ela é fundamental para que você consiga evitar
a  procura  de  um  "bom"  pai  à  sua  volta,  pois
ninguém  poderá  lhe  dar  na  vida  adulta  o  amor
paterno que não teve na infância. Mas a disposição
para cuidar de si próprio pode levá-lo ao desenvol-
vimento concreto de seus talentos, como também a
uma  compreensão  mais  profunda  da  pessoa  de
quem você se viu afastado tão cedo na vida.

A imagem da mãe no mapa astral do homem

     A mãe, assim como o pai, não é apenas um ser
humano. Ela é também o símbolo de um princípio
vital  indispensável  e  de  uma  dinâmica  ou  visão
interna, através das quais nos relacionamos com a
vida. A imagem da mãe representada em sua carta
astrológica descreve, portanto, três aspectos:
     Primeiro,  ela  é  uma  descrição  subjetiva  das
caraterísticas  predominantes  existentes  em  seu
relacionamento com sua mãe. Muitas delas você já
conhece, mas algumas poderão surpreendê-lo, pois
refletem  não  só  o  comportamento  externo,  mas
também a vida interior dela - aquele lado de sua
mãe que, por não ter sido externado, exerceu sobre
você um efeito muito forte.
     Segundo, a imagem de mãe que há em sua carta
astral é um retrato do que o elemento feminino re-
presenta para você - como você convive com as
mulheres  e  como  se  relaciona  com  os  aspectos
emocionais e instintivos de sua personalidade. Em
terceiro lugar, ela é uma síntese de suas próprias
qualidades "maternais" (pois os homens também
possuem características maternais): sua capacida-
de  de  cuidar  de  si  e  dos  outros;  seu  senso  de
segurança  e  confiança  na  bondade  essencial  da
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vida; sua habilidade de viver ao sabor do tempo e
das   circunstâncias   e   de   saber   intuitivamente
quando   esperar   e   aceitar   com   sabedoria   as
situações que a vida lhe apresenta.

Talento e competência

     A  imagem  subjetiva  de  sua  mãe  que  é  re-
presentada em sua carta astrológica é a de uma mu-
lher inteligente, versátil e bem articulada. Mesmo
que sua mãe não tenha tido a chance de desenvol-
ver seus dons mentais através de uma boa educa-
ção, é muito provável que a rapidez de raciocínio e
a inteligência natural dela o tenham impressionado
na  infância.  Através  dessa  característica  de  sua
mãe, você aprendeu a valorizar os dons da mente; e
se ela tiver conseguido empregar o próprio talento
numa carreira em que tenha podido expressar-se,
então você terá recebido o melhor dos estímulos
para desenvolver seu próprio potencial intelectual.

     Entretanto, apesar de você conhecer bem toda a
capacidade de sua mãe, é possível que ela não tenha
encontrado  outras  formas  de  dar  vazão  à  mente
naturalmente curiosa e ativa que possuía e tenha
ficado presa às rotinas do dia-a-dia. Nesse caso,
você terá sido submetido a uma pressão intensa e
inconsciente de sua mãe para fazer dos dons que ela
não pôde desenvolver uma realização em sua pró-
pria vida. Você precisa ter o cuidado de separar
seus  próprios  interesses  intelectuais  dos  de  sua
mãe,  a  fim  de  não  subestimar  as  qualidades
individuais de seu intelecto e não lutar compulsiva-
mente para atingir sucesso num campo acadêmico
ou intelectual - o que sua mãe poderia desejar para
você, mas talvez não seja um reflexo real de seus
valores e talentos.

A frustração de uma aptidão intelectual

     Em  seu  lado  menos  atraente,  sua  mãe  era
provavelmente  muito  crítica  em  função  de  sua
rapidez de raciocínio. Você pode ter aprendido a

temer a língua ferina dela, especialmente se ela não
tiver conseguido desenvolver ao máximo a própria
capacidade mental. As mentes sagazes e dotadas,
sem outro estímulo que não a rotina do dia-a-dia,
podem tornar-se num instante amargas e mordazes
por puro tédio. É possível que sua mãe fosse mais
inteligente do que seu pai, embora possa ter sido ele
o detentor dos diplomas. Assim, no casamento, ela
pode ter sentido a falta intelectual de um compa-
nheiro que trocasse ideias e estimulasse o raciocí-
nio  dela.  Você  precisa  estar  consciente  de  sua
grande suscetibilidade às críticas verbais dos ou-
tros,  pois  no  extremo  oposto  de  qualquer  mau
momento que tenha vivido por causa da língua afia-
da  de  sua  mãe  está  a  mente  apurada  que  você
herdou,  da  qual  pode  tirar  partido  em  vários
campos profissionais potencialmente proveitosos.

     Há  ainda  outra  imagem  representada  em  sua
carta astrológica que, sob certos aspectos, entra em
conflito com a experiência anteriormente descrita
com sua mãe.

Tristeza e desencanto ocultos

     Por mais forte ou desprendida que sua mãe lhe
parecesse,   ela   trazia   consigo   muita   tristeza   e
desencanto, pois provavelmente teve que sacrificar
os sonhos românticos, as necessidades emocionais
e o potencial criativo para tomar conta da família.
Existe nela um traço que provavelmente não era
visível no comportamento, mas que, apesar disso, o
afetou  profundamente:  um  espírito  romântico  e
infantil, profundamente decepcionado com a vida,
que   só   deixou   transparecer   uma   melancolia
pungente. O comportamento de sua mãe tem muito
a ver com o da vítima, e toda reação de frieza ou
dureza que ela tivesse pode muito bem ter sido uma
forma de se defender da perda de todos os sonhos
que tinha.
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Sonhos românticos desperdiçados

     Já  que  você  herdou  esse  espírito  idealista  e
romântico,  é  importante  que  se  conscientize  da
importância desse aspecto em sua mãe; do contrá-
rio,   o   desencanto   dela   poderá   contagiá-lo   e,
conseqüentemente, fazê-lo temer seu próprio lado
meigo, carente e romântico para evitar incorrer em
dependência   ou   frustrações.   Não   há   nada   de
negativo em ter um sonho romântico de união. Na
verdade, ele é um bem que enriquece e torna mais
criativa e meiga a sua personalidade. Além disso,
há sonhos que podem se realizar. Mas talvez você
precise analisar fria e claramente até que ponto sua
mãe  não  escolheu,  por  razões  particulares  e  in-
conscientes,  o  papel  de  mártir  ou  de  vítima,
renunciando à própria responsabilidade e manipu-
lando a piedade das pessoas por não conseguir a
fusão absoluta com elas que secretamente ambicio-
nava. Sua mãe teve a chance de fazer escolhas na
vida; se não de situações, pelo menos de reação a
essas situações. Se ela abriu mão dos próprios so-
nhos,  isso  se  deve  mais  à  recusa  em  aceitar  as
limitações humanas do que ao fato de que os so-
nhos românticos tenham que ser necessariamente
ilusórios. Você precisa estar atento a sua tendência
inconsciente de evitar a dependência emocional por
temer acabar como sua mãe, que escondia a própria
infelicidade essencial por trás de uma couraça de
pragmatismo e resistência.

                                      - - -

  V. PADRÕES DE RELACIONAMENTO

     Os relacionamentos encontram-se entre as mais
misteriosas, gratificantes e frustrantes de todas as
experiências que pode ter o ser humano. Tanto a
psicologia  quanto  a  astrologia  nos  ensinam  que
nada do que ocorre num relacionamento é fruto do
acaso - nem seu começo, suas flutuações e con-

flitos, nem seu fim. Mas a astrologia não pode dizer
que você está "predestinado" a ter um bom ou mau
casamento nem que você deve se relacionar com
alguém de Câncer ou de Sagitário. Sua carta as-
trológica descreve aquilo que você é em seu íntimo
e, por conseguinte, que tipo de padrões, necessida-
des e compulsões você está propenso a introduzir
ou esperar de num relacionamento ou a esperar
dele. Você não pode transformar-se em uma pessoa
diferente nem encomendar outro mapa astral para
tornar-se  um  novo  personagem  para  si  mesmo.
Mas  pode  estar  consciente  em  maior  ou  menor
grau, tendo sempre a liberdade de analisar suas
próprias questões, de lidar com necessidades que
são   de   sua   responsabilidade   (e   não   de   sua
parceira) e de reagir de forma criativa tanto à ale-
gria quanto à tristeza.

     Os    parágrafos    seguintes    descrevem    suas
atitudes,   necessidades   e   padrões   típicos   de
comportamento nos relacionamentos mais íntimos.
Esta descrição é feita em termos de seu trato com
uma mulher que é (ou foi) importante em sua vida.
Contudo, se estiver envolvido (ou se envolveu) num
relacionamento com alguém do mesmo sexo que
você, verá que as mesmas atitudes, necessidades e
padrões  ainda  assim  se  aplicam.  Quaisquer  que
sejam  suas  preferências  sexuais,  você  é  você
mesmo  -  e  é  sua  natureza  íntima  que  dita,  em
última análise, o curso de sua vida amorosa.

Distinguindo sua mãe das outras mulheres

     Sua tendência a apaixonar-se por um ideal em
vez   de   uma   mulher   real   torna-o   um   eterno
insatisfeito em seus relacionamentos - mesmo que
tenha conseguido levar adiante por muitos anos um
casamento convencional. Sua percepção e seu ar de
ilusão costumam fazer sucesso entre as mulheres, o
que com alguma freqüência pode transformá-lo no
relutante objeto do desejo alheio. Mas você sente
muito  medo  de  suas  necessidades  emocionais,
temendo a dependência e a vulnerabilidade que um
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compromisso mais forte pode provocar. E assim,
luta   contra   sua   intensa   capacidade   de   amar,
projetando em sua parceira o que de fato é sua pró-
pria tendência à possessividade e à cobrança. Tente
parar com esse repúdio por seus próprios sentimen-
tos, pois o tipo de mulher que o atrai geralmente
tem o coração grande e muita compreensão. Além
disso, você não poderá ficar eternamente fingindo
para ela que é menos sensível do que de fato é.
Nem todas as mulheres são como sua mãe e nem
todas tentarão prendê-lo ou manipulá-lo, devoran-
do-lhe a alma se você manifestar necessidades sim-
plesmente humanas.

A necessidade de honestidade emocional

     Você sempre conseguirá induzir qualquer mu-
lher   a   um   comportamento   de   insegurança   e
possessividade se sonegar seu afeto nos momentos
críticos ou se usar outra mulher para provocar-lhe o
ciúme.   Isso   não   é   um   reflexo   da   incurável
voracidade feminina, e sim de seu conflito interior.
Se você realmente quer manter-se longe dos com-
promissos, então seja honesto o bastante para viver
de acordo com essa decisão e pare de colecionar
mulheres.  Mas  se  você  quer  casamento  ou  uma
relação monogâmica e fiel, então tenha coragem de
enfrentar seus próprios problemas, em vez de tentar
comer o doce e guardá-lo ao mesmo tempo. Como
já dizia Confúcio, quem quer fazer isso, acaba sem
uma coisa nem outra.

Tendências ocultas sob o amor ideal

     Em sua vida pessoal sempre estão acontecendo
coisas sobre as quais você parece não ter controle,
deixando-o  profundamente  infeliz  ou  frustrado.
Quer tenha sofrido contra sua vontade uma perda
ou separação, quer costume envolver-se com mu-
lheres muito mais difíceis e complicadas do que
esperava de início, é importante que compreenda a
natureza complexa de suas próprias necessidades
amorosas, pois às vezes você vê o relacionamento

de  uma  forma  excessivamente  ingênua  ou  sim-
plista. Algo em você deseja viver uma experiência
profunda e transformadora por meio do amor que
normalmente  não  se  inclui  entre  as  definições
convencionais do tema. Mesmo sem querer, você se
sente   fascinado   por   mulheres   que   sofreram   e
lutaram na vida, pois elas o desafiam a explorar as
correntes  ocultas  que  agem  sob  a  superfície  de
qualquer   parceria   amorosa.   Resumindo,   você
precisa estar mais atento à dimensão inconsciente
do amor, que é a essência dos romances russos e
das tragédias gregas e está repleta de emoções mais
sombrias e primitivas como o ódio, a possessivida-
de, a inveja e o desejo de dominar o ser amado. Se,
por  um  lado,  essa  faceta  mais  primitiva  dos
sentimentos humanos não é patológica; por outro,
certamente não integra o modelo de viver feliz para
todo o sempre dos contos de fadas. Também não
faz parte de nenhuma visão sociológica magnânima
que   esqueça   a   dimensão   animal   presente   nas
paixões  humanas.  Seus  sentimentos  são  muito
profundos,   e   seu   amor   nem   sempre   é   bom,
generoso,   convencional   ou   altruísta.   Se   não
conseguir reconhecer e expressar algumas dessas
suas ricas facetas, poderá inconscientemente esco-
lher mulheres que o façam por você e que acabem
por levá-lo a sofrer. Procure definir o amor e os
relacionamentos que estabelece com mais sutileza e
sofisticação.  Você  não  encontrará  o  modelo  de
parceria  que  precisa  numa  revista  feminina  nem
tampouco num tratado de política.

As paixões nascem do desafio

     Quase  todo  mundo  está  sujeito  a  fantasiar  o
amor  ideal  de  vez  em  quando,  e  você  não  é
diferente. Mas não chega a ser romântico o bastante
para ignorar sua necessidade de desafio, conflito e
de  uma  boa  discussão  em  seus  relacionamentos
íntimos. Existe algo em você que só se incendeia
sexualmente quando encontra uma mulher que lhe
faça  frente  e  não  permita  que  você  o  domine.
Embora você seja sensível à beleza e à harmonia,
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você reage mais à paixão, que tem no combate um
de seus principais ingredientes. Sendo assim, é me-
lhor que você reconheça essa necessidade; do con-
trário, ao tentar manter o amor num rumo demasia-
do  invariável,  tranqüilo  e  agradável  por  muito
tempo,  descobrirá  que  ele  fica,  mas  o  desejo
desaparece, apenas para ser encontrado em outro
lugar.  Você  precisa  expressar  honesta  e  aberta-
mente seu prazer em tentar dominar o parceira, pois
é um tanto egocêntrico em matéria de amor e não
gosta  de  fazer  concessões.  Mas  também  precisa
aceitar o fato de que, se tiver o companheira certa,
ela vai revidar seu ataque. Talvez o relacionamento
ideal para você seja aquele em que os vizinhos se
divertem com a gritaria, o barulho de pratos que-
brando  e  o  estrondo  de  portas  batendo.  Talvez
descubra  que  isso  devolve  instantaneamente  o
interesse  e  a  atração  que  você  sentia  pela  sua
amada, caso eles tenham começado a diminuir com
o tempo e a convivência.

                                      - - -

 VI. CAMINHOS PARA A INTEGRAÇÃO

     Como foi visto nas páginas anteriores, sua carta
astrológica  retrata  com  nitidez  e  profundidade
muitos aspectos de sua vida. Mas você poderá ir
além do mapa astral, valendo-se das prerrogativas
de uma visão telescópica em vez de uma aproxima-
ção microscópica, de forma a descortinar todo o
panorama de sua peça teatral interior. Nos pará-
grafos    seguintes,    você    encontrará    algumas
sugestões para viabilizar, por meio de um esforço
consciente,  a  obtenção  de  uma  maior  harmonia
entre os diferentes componentes em ação dentro de
você, além do fortalecimento daquela parte nuclear
da personalidade que a psicologia chama de ego, o
"eu". É provável que o livre-arbítrio não permita
que alguém passe a ser uma pessoa diferente de

uma hora para outra. Todavia, esse mesmo livre-
arbítrio   pode   proporcionar-lhe   a   chance   de
manter-se firmemente centrado em seu mapa astral
e  de  interagir  com  os  diversos  aspectos  de  sua
psique,  ao  invés  de  errar  às  cegas,  sentindo-se
impotente e sujeito aos conflitos provocados por
impulsos e contra-correntes que vêm de dentro de
você mesmo e do mundo exterior. Apesar de certas
configurações astrológicas poderem ser as mesmas
para duas pessoas distintas, suas reações podem
ser  muito  diferentes:  uma  pode  ser  atormentada
por  seus  demônios  interiores  como  se  fosse  um
pequeno barco sem timão, à mercê das ondas de
um mar bravio, ao passo que a outra pode manter-
se íntegra e verdadeira como pessoa, conseguindo
assim conduzir o barco com inteligência, por mais
adversas que lhe sejam as marés.

A importância da criatividade

     Você nunca se realizará seguindo a multidão. A
mais profunda gratificação que pode ter na vida
virá de todo e qualquer esforço que faça no sentido
de deixar a marca de sua própria imaginação cria-
tiva no que produz, seja qual for seu campo de
trabalho. A arte - literatura, pintura, teatro, música -
pode  ser  o  melhor  veículo  para  esse  esforço
individual. Mesmo que você não queira transformar
seu  interesse  por  essa  área  em  algo  lucrativo,
precisa encontrar tempo e espaço em sua vida para
alguma  atividade  criativa.  Isso  é  a  coisa  mais
importante que pode fazer por você mesmo, embora
possa  não  obter  nenhuma  recompensa  material.
Você precisa descobrir qual a essência misteriosa
que o distingue e valoriza, acima e além das con-
tribuições concretas que oferece aos outros. Porém,
só encontrará o senso de ser você mesmo através da
identificação de sua marca nas imagens e ideias que
brotam de seu coração e de sua imaginação. Por
mais responsabilidades que tenha ou por mais que
esteja  preocupado  com  a  opinião  dos  outros,  é
fundamental  que  busque  algo  de  que  realmente
goste, por você e para você. Se seu próprio espírito
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não lhe conferir essa validade, nada mais em sua
vida fará sentido.

     Você tem um acentuado senso de individualida-
de que lhe dá energia e determinação para dedicar-
se  a  trabalhos  criativos.  Sua  necessidade  de  ser
independente e diferente pode às vezes parecer ego-
centrismo perante os outros. Todavia, é necessário
ser egocêntrico para se criar alguma coisa; do con-
trário, você não daria o valor suficiente a suas pró-
prias  ideias  e  fantasias.  O  que  as  pessoas  mais
voltadas para a coletividade poderão considerar um
comportamento egoísta é em você, na realidade, um
grande trunfo: é ele que faz você ter fé em seu
direito de realizar seus sonhos.

A importância das raízes e das origens

     Há uma área de sua vida na qual todo e qualquer
esforço  no  sentido  de  compreender  melhor  seus
sentimentos  sempre  resultará  numa  sensação  de
maior força e amor-próprio. Nessa área está sua
maior vulnerabilidade e, paradoxalmente, também
sua maior força potencial. É a infelicidade de sua
infância que precisa explorar, pois a solidão e os
sentimentos    de    rejeição    que    precocemente
experimentou  -  embora  talvez  não  partissem  de
ninguém de uma maneira deliberada - deixaram-no
hipersensível,  inseguro  e  cheio  de  dúvidas  em
relação à confiabilidade que deve creditar aos ou-
tros. Caso insista em evitar analisar essas primeiras
experiências,    sempre    estará    inadvertidamente
evitando as pessoas, mascarando seus verdadeiros
sentimentos e erguendo defesas para proteger-se de
imaginárias    rejeições    futuras.    Entretanto,    se
conseguir enfrentar - com compreensão e compai-
xão por todos os envolvidos, inclusive você mesmo
-  o  que  ocorreu  no  início  de  sua  vida,  estará
destituindo um fantasma do poder. Além disso, a
força  interior  e  a  sabedoria  que  adquirir  estarão
sempre a seu dispor para qualquer desafio que a
vida venha a lhe trazer.

     Assim,  um  de  seus  principais  medos  -  o  de
mágoa,  rejeição  e  humilhação  emocional  -  pode
tornar-se uma base indestrutível para o desenvolvi-
mento da confiança no valor de sua visão criativa.
Ao enfrentar suas ansiedades e inibições emocio-
nais e aprender a confiar mais nos outros, desco-
brirá como colocar seu verdadeiro "eu" com muita
honestidade em tudo que fizer. Você precisa de um
veículo criativo para suas ideias e imaginação, seja
profissionalmente ou por meio de um passatempo
de que goste muito. Mas não poderá criar nada de
realmente gratificante enquanto não revelar aos ou-
tros algo que venha do fundo de sua alma.
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DADOS  ASTROLÓGICOS  USADOS  NA  ANÁLISE:

Nome: Bruce Springsteen (Masculino)

Nascimento: 23 de setembro 1949 Hora loc.: 22:50 Método: Liz Greene
Lugar: Freehold, NJ (US) U.T.: 02+50 Casas: Placidus
Long.: 74w16 Lat.: 40n16 T. sid.: 22:03:23 8 de maio 2023

Posições  planetárias
Planeta Signo Graus Movimento

A Sol Libra 0g43'27 final da casa 4 direto
B Lua Libra 23g25'13 na casa 5 direto
C Mercúrio Libra 18g37'18 na casa 5 retrógrado
D Vênus Escorpião 11h03'34 final da casa 5 direto
E Marte Leão 10e31'05 na casa 3 direto
F Júpiter Capricórnio 22j22'58 na casa 8 direto
G Saturno Virgem 12f16'52 na casa 4 direto
H Urano Câncer 4d53'23 na casa 1 direto
I Netuno Libra 14g22'50 na casa 5 direto
J Plutão Leão 17e28'53 na casa 3 direto
K Nódulo Lunar Áries 17a20'52 na casa 11 retrógrado
Planetas no final de uma casa são interpretados na seguinte.

Posição  das  casas
Ascendente Gêmeos 22c49'44 Descendente Sagitário 22i49'44
2ª Casa Câncer 13d33'09 8ª Casa Capricórnio 13j33'09
3ª Casa Leão 4e14'06 9ª Casa Aquário 4k14'06
Fundo do Céu Leão 28e41'51 Meio do Céu Aquário 28k41'51
5ª Casa Libra 1g02'58 11ª Casa Áries 1a02'58
6ª Casa Escorpião 12h23'12 12ª Casa Touro 12b23'12

Aspectos  principais
Sol Trígono Júpiter 8°19 Vênus Sextil Saturno 1°12
Sol Quadratura Urano 4°09 Vênus Trígono Urano 6°10
Lua Conjunção Mercúrio 4°48 Vênus Quadratura Plutão 6°24
Lua Quadratura Júpiter 1°01 Marte Sextil Netuno 3°52
Lua Conjunção Netuno 9°02 Marte Conjunção Plutão 6°58
Lua Sextil Plutão 5°56 Marte Trígono Nódulo Lunar 6°49
Lua Oposição Nódulo Lunar 6°03 Júpiter Quadratura Netuno 8°00
Mercúrio Quadratura Júpiter 3°46 Júpiter Quadratura Nódulo Lunar 5°01
Mercúrio Conjunção Netuno 4°14 Urano Quadratura Netuno 9°29
Mercúrio Sextil Plutão 1°08 Netuno Sextil Plutão 3°05
Mercúrio Oposição Nódulo Lunar 1°15 Netuno Oposição Nódulo Lunar 2°57
Vênus Quadratura Marte 0°32 Plutão Trígono Nódulo Lunar 0°08
Os números indicam a orbe (desvio do anglo exato do aspecto).
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