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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
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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.

No âmago da vida, uma poética visão da
alma

     O poeta austríaco von Hoffmannsthal disse certa
vez que a realidade é o maior dos encantamentos
que alguém já experimentou. Sua realidade é, sem
dúvida, um reino encantado, que tem em seu rico
reservatório interior de imagens e de sonhos como
sustentar-se e que vem de sua profunda convicção
não  racional  de  que  algum  poder  numinoso  se
encontra em progresso, afetando não apenas seus
impulsos criativos pessoais como também a vida
como um todo. Isso não quer dizer que o universo
da imaginação lhe desperte algum tipo de sentimen-
to religioso, ou mesmo místico, no sentido conven-
cional, pois ele é por demais caótico, turbulento e
às vezes sombrio para que você consiga adorá-lo
com  aquela  humildade  característica  da  devoção
espiritual. Mas tudo que representa uma possibili-
dade  de  experiência  exterior  a  você  -  pessoas,
lugares, situações - está, em última análise, subor-
dinado  a  sua  visão  interior  que  do  sentido  e  da
essência que eles possam ter.

     A vida só lhe parece digna de interesse quando
se assemelha ao máximo àquele drama mítico que
você  suspeita  desenrolar-se  dentro  de  si  e  que
constitui a principal razão de sua luta por um meio
de  expressão  pessoal.  Se  a  escolha  desse  meio
recair sobre as palavras, elas serão apenas lentes,
destinadas a invocar impressões mais profundas em
quem  as  lê  ou  escuta.  Você  se  ressente  quando
precisa dar explicações simplistas sobre si próprio e
sua singular visão a certas criaturas mais literais,

para as quais um objeto é apenas um objeto e um
símbolo,  um  caminho  ou  um  veículo.  Graças  à
força de sua aliança com o mundo da imaginação,
sua   adesão   às   convenções   da   vida   é   apenas
esporádica. Muitas pessoas o julgam meio esquisito
ou excêntrico porque o que importa para você não
faz sentido algum para eles; e o que importa para
eles  em  geral  lhe  parece  simplesmente  banal  ou
aborrecido. Você dá uma atenção tão absoluta a
uma certa voz interior que, para algum relaciona-
mento seu dar certo, sua parceira teria de entender e
adaptar-se  a  isso.  Você  tende  a  transformar  até
mesmo  as  pessoas  que  lhe  são  mais  caras  em
símbolos que o inspirem e reluzam como estrelas
em seu mundo interior de sonhos e imagens. Ou,
dito de outra forma, para você o mundo prático e as
mínimas ações das pessoas estão impregnados de
algo mágico e cheio de sentido, que constitui um
infinito combustível para sua imaginação.

O apelo do mundo transcendental

     Mesmo que você dê a impressão de ser uma
pessoa responsável e certinha, só metade de sua
cabeça - se tanto - vive aqui neste mundo. A outra
metade  possui  cidadania  num  reino  mágico  e
desconhecido, pois você passa pela vida como se
estivesse com um pé fora, só esperando a hora de
voltar correndo para casa. Às vezes a impressão
que você dá é justamente a de ter caído na Terra
por acaso e de só ter-se materializado em virtude de
algum desígnio cósmico impenetrável, do qual sem
dúvida tomará conhecimento posteriormente. Todas
as ações em sua vida cotidiana estão contaminadas
por um vago distanciamento, como se você fosse
um bom budista e achasse que tudo aqui não passa
mesmo de ilusão. Você está claramente conectado a
um divino e misterioso mundo interior, e se tiver o
mínimo de bom senso, levará isso muito a sério e
não tentará passar por uma criatura lógica e racio-
nal, pois essa conexão é a fonte de sua criatividade
e  de  sua  realização  potencial.  Você  sente  uma
necessidade  imperativa  de  pôr-se  a  serviço  de
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alguma  coisa  maior  que  você  mesmo.  Só  que  é
muito improvável que consiga encontrá-la sobre a
face da Terra, não importa o quanto você possa
adorar e idealizar alguém: é ao reino transcendental
que você deve aliar-se em primeiro lugar, não a um
amor ou à família. Se você organizar corretamente
sua lista de prioridades, não há por que, apesar de
sua disposição mental e emocional tender mais para
o melancólico, deixar de realizar-se em sua vida
pessoal ou em algum trabalho criativo.

     Quando você era criança, é provável que um de
seus  genitores  -  principalmente  seu  pai  -  tenha
estado física ou psicologicamente ausente ou que
tenha arrastado consigo uma aura de desgosto e de
sacrifício.  Isso  deixou  em  você  uma  espécie  de
sentimento de orfandade, o que não é tão negativo
como  parece  a  princípio.  Como  você  se  sentiu
psicologicamente   órfão,   hoje   procura   um   pai
simbólico  mais  profundo,  e  isso  o  conduz  ao
mundo  interior  da  imaginação  e  do  espírito.  O
único problema dessa ligação tão forte a uma fonte
mística é que você também precisa saber adminis-
trar sua vida prática, pois ela se imporá a você de
qualquer modo, independente do insondável de sua
visão e da grandeza de sua devoção interior. Você
tem de estabelecer limites claros e desenvolver a
capacidade de ater-se ao momento, pois isso lhe
permitirá utilizar sua visão criativa sem exaurir-se
nem acumular problemas materiais que dificultem
sua vida.

Um talento nato para fantasiar os fatos

     Você é hábil em contar histórias, e a mais grave
conseqüência  disso  pode  ser  uma  tendência  a
exagerar e a colocar aquilo que considera enfeites
significativos (embora nem sempre adequados) em
tudo que você vive. Por outro lado, a conseqüência
mais interessante disso é uma rara capacidade de
expressar-se de maneira vívida, cheia de colorido e
imaginação, de modo que tudo que capta torna-se
límpido como cristal e repleto da luz que emana de

seu  simbólico  mundo  interior.  Você  costuma  ter
pouca capacidade de concentração, a menos que o
objeto de estudo seja algo que o inspire, como a
literatura e as artes em geral ou as profundezas do
psiquismo. É provável que de início tenha tido pro-
blemas na escola por causa de uma propensão ao
que  os  educadores  chamam  de  "devaneio".  Mas
para   você   isso   representava   uma   necessária
escapada  para  o  mundo  de  sua  imaginação  em
busca de alívio e alento.

     Sua memória é bastante visual e pode guardar -
por muitos anos e com rigorosa precisão de deta-
lhes - as imagens e os incidentes que lhe tiverem
causado impressão ou inspiração. Todavia, quando
é  apresentado  a  alguém  que  acha  chato,  pode
esquecer  o  nome  da  pessoa  um  minuto  depois.
Também não dá importância a fatos, mas sim às
implicações e relações que podem ter. Você é capaz
de levar alguém mais pragmático à loucura porque
sempre parece enxergar coisas onde elas não estão:
coincidências   obedecendo   a   um   determinado
propósito, sentidos simbólicos, intenções e padrões
ocultos. A seu ver, porém, essas coisas estão lá, é
claro, precisando apenas de um pouco de intuição
para serem descobertas. Em suas mãos, a verdade
torna-se maleável e fugidia como água, embora isso
não signifique de modo algum que você seja um
mentiroso. Sua opinião é simples: trata-se apenas
de que os fatos e os objetos concretos foram feitos
para estar subordinados ao sentido e não o inverso.
Assim, quando os fatos em si não bastam para ilus-
trar esse sentido, você cria novos, pois é justamente
no sentido das coisas que está a verdade e é a ele
que você luta para dar expressão.

Um amor platônico exagerado

     Para você, o amor quase nada tem que ver com a
personalidade cotidiana e real nem com os atributos
físicos de quem você ama: em sua opinião, o amor
tem muito mais afinidade com um quê divino, cujo
brilho você vê resplandecer através da pessoa em
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questão. Você tende a idealizar demais o amor e a
pessoa  amada,  a  ponto  de  transformá-la  numa
espécie de musa, num catalisador para a inspiração
criadora.  Às  vezes  isso  é  tão  forte  que  torna  a
presença física dessa pessoa um empecilho para a
adoração do lado espiritual dela. Você é incrivel-
mente  sensível  à  infelicidade  e  ao  sofrimento,
considerando-os a condição inevitável daqueles que
se abrem para outros mundos mais sublimes, mas
estão presos à existência terrena. Sua imagem do
amor é matizada por uma pungente melancolia, a
qual, em si, não é negativa nem destrutiva, mas faz
do sacrifício um ideal. Em sua opinião, abrir mão
de gratificações imediatas significa abrir as portas a
um tipo de amor mais profundo e universal, e isso o
aproxima   muito   dos   poetas   da   Idade   Média:
cultivando  o  amor  cortês,  eles  adoravam  suas
amadas à distância.

     Por conseguinte, é bem provável que você se
disponha   a   fazer   grandes   sacrifícios   em   suas
relações  pessoais  (amando  uma  pessoa  que  o
rejeita, que já seja casada ou que more em outra
cidade ou país, por exemplo). Ou que se deixe atra-
ir por alguém que já tenha sofrido muito na vida e
ostente as cicatrizes desse sofrimento com uma sua-
ve  dignidade.  Existe  um  certo  sabor  de  mater
dolorosa em sua maneira de amar, como se todo
tipo de amor fosse intrinsecamente trágico graças à
fatalidade dos seres humanos serem mortais e do
tempo e a idade destruírem tudo o que um dia foi
belo e cheio de promessa. Esse sentimento, que é a
um só tempo pungente e delicado, contribui para
conferir muita compaixão, bondade e beleza tanto a
sua  personalidade  quanto  a  suas  criações.  En-
tretanto, de vez em quando você deveria impedi-lo
de ofuscar seus outros sentimentos; do contrário,
arrisca-se  a  perder  completamente  seu  senso  de
humor e a ignorar os gestos de carinho das pessoas
que gostam de você e querem fazê-lo feliz.

Uma criatividade exacerbada

     Por conseguinte, você tem a alma de um profeta
e de um trovador, mesmo que nunca tenha tentado
expressar  sua  visão  pessoal  e  mesmo  que  sua
imaginação   e   seus   talentos   criativos   tenham
permanecido intocados até agora. É extremamente
necessário  que  você  encontre  algum  meio  de
exteriorizar sua criatividade, pois seu rico mundo
interior  não  tem  limites.  Inclusive,  em  última
análise, esse mundo é muito mais importante para
você do que qualquer opinião acerca do verdadeiro
sentido da vida que possam lhe dar a sociedade ou
mesmo as pessoas de quem você gosta. O dinheiro
pode ser ótimo; a segurança, desejável; os prazeres
do dia-a-dia, tentadores, mas você abriria mão de
tudo isso, ou de quase tudo, em favor da realização
de sua prioridade número um, que é encontrar a
linguagem certa - verbal, visual ou física - para
glorificar  o  reino  espiritual,  sua  verdadeira  re-
alidade.  As  estranhas  situações  dos  mitos  e  dos
contos de fadas encontram em você terreno para
sobrevivência  e  crescimento,  pois  tudo  que  lhe
acontece   na   vida   é   traduzido   em   linguagem
simbólica: você acha que se não pode transformar
uma orelha de porco numa bolsa de seda, então
nem vale a pena levá-la em consideração. Pode ser
que você deixe todos a seu redor loucos de raiva
por recusar-se a dar a menor atenção às coisas que
eles  julgam  importantes,  mas  ninguém  põe  em
dúvida a sinceridade de sua visão, a riqueza de sua
imaginação nem seu inconfundível anseio por algo
maior, mais profundo e mais significativo que a
própria vida.

Ceticismo e materialismo ocultos

     Existe  um  outro  protagonista  em  seu  drama
psíquico interior, o qual se opõe a sua poética visão
da vida e ao colorido e à dramaticidade com que
você costuma carregá-la. Essa personagem inclui
em si todas aquelas características mais mundanas,
práticas e triviais que você teve de excluir de seu
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estilo de vida e de seu sistema de valores, a fim de
preservar o contato com seu rico mundo interior.
Embora de hábito você alimente em seu íntimo um
certo desprezo por todas as pessoas sem imagina-
ção, por não conseguirem alçar-se ao reino trans-
cendental nem reconhecer intuitivamente o sentido
escondido atrás de cada experiência, você também
tem um lado simples, comum e materialista. O mais
provável, todavia, é que você reprima esse aspecto
de sua personalidade e o projete inconscientemente
em criaturas menos dotadas ou de visão mais curta,
as quais depois poderão fazê-lo sentir-se superior e
deliciosamente     incompreendido.     Essa     outra
personagem  vive  no  mundo  das  sombras  do  in-
consciente, e seu encontro com ela provavelmente o
deixará  embaraçado,  intimidado  e  inseguro.  Não
obstante, você necessita relacionar-se melhor com
esse seu lado sombra pouco conhecido, não apenas
para   conseguir   lidar   satisfatoriamente   com   as
limitações   impostas   pela   vida   cotidiana,   mas
também   para   manter-se   dentro   de   fronteiras
humanamente aceitáveis, para que não crie asas e
se identifique de tal modo com suas figuras míticas
interiores a ponto de impossibilitar a comunicação
com as pessoas que o rodeiam.

O pavor de parecer inconveniente

     Existe uma estranha espécie de veneziana que às
vezes obstrui a passagem entre sua mente e o rico
mundo  imaginário  que  é  seu  alimento  essencial.
Pode ser que ela lhe pareça um bloqueio criativo de
algum tipo - uma súbita perda de inspiração - ou
que se manifeste como um incômodo sentimento de
inadequação e de inferioridade, que o faça duvidar
do  valor  de  sua  criatividade.  As  origens  dessa
dificuldade  estão  na  precária  relação  que  você
estabelece  com  o  dia-a-dia  e  com  as  pessoas
comuns.  É  como  se  seu  lado  sombra,  que  está
interessado principalmente nas ocorrências diárias
de  seu  ambiente  mais  imediato,  de  repente  não
suportasse mais essa prisão perpétua nos porões da
psique e se levantasse em rebelião. Em curioso con-

traste com a confiança - e até arrogância - com que
você caminha por terrenos míticos e comunga com
as  divinas  criaturas  de  sua  imaginação,  está  sua
falta  de  jeito  para  a  mais  simples  comunicação
humana, que às vezes o faz achar difícil manter
mesmo a mais elementar das conversas se o assunto
não for a Essência ou o Sentido da Vida. Apesar de
você   conseguir   mascarar   com   perfeição   esses
lapsos  abruptos  recorrendo  a  um  ar  de  extrema
superioridade - por que se deveria perder tempo
falando bobagens, de qualquer modo? -, seria mais
sincero  reconhecer  que  tem  medo  de  entabular
qualquer  diálogo,  por  menor  que  seja,  e  que  no
fundo  receia  parecer  um  bobo  ou  tornar-se  in-
conveniente.  Você  costuma  adotar  uma  postura
defensivamente dogmática, insistindo na relevância
exclusiva de sua realidade interior, o que acaba por
fazê-lo sentir-se um estranho, perdido no universo
ancestral dos "olás" e dos "como vais". Pode ser
que  você  se  horrorize  ao  descobrir  que  quando
começa  a  falar  de  coisas  banais,  torna-se  muito
banal mesmo - e até lento, pedante e sem imagina-
ção.

     Isso  tudo  pode  parecer  desagradável  e  até
ofensivo, mas seria uma pena que você usasse sua
grande imaginação e seus poderes de expressão só
para defender-se do fato de ser um simples mortal.
Se você se permitir relaxar um pouco e ser apenas
tolamente humano de vez em quando, descobrirá
que  em  seu  lado  sombra  há  muitas  qualidades
positivas  e  até  necessárias  para  contrabalançar  a
riqueza de seu espírito poético. Entre elas está a
capacidade  de  aceitar  sua  sina  humana,  o  que
significa que sua linguagem criativa pode realmente
atingir os outros - afinal de contas, seus presumí-
veis  destinatários.  Esse  lado  sombra  pragmático,
lento e pedante, que se manifesta principalmente
através   de   uma   preguiçosa   espécie   de   con-
creticidade de raciocínio, pode dar-lhe também a
paciência   necessária   para   trabalhar   melhor   os
arroubos de sua imaginação, de modo que deixem
de ser simplesmente esotéricos e obscuros e passem
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a   ser   compreensíveis.   Além   disso,   apesar   de
aparentemente sem graça e destituído de imagina-
ção, esse lado sombra tem um humor finamente
irônico  e  sarcástico  que  pode  operar  maravilhas
para   controlar   um   pouco   essa   sua   ocasional
presunção intelectual, mantendo-o realista quanto
ao que você realmente pode alcançar em termos de
mercado.

O dilema de aceitar um lado sombra simples
e banal

     Desse modo, há em você um lado oculto bem
mais sisudo, convencional, pragmático e lento, que
contrabalança  seu  espírito  poético  e  apaixonado.
Por mais aborrecido que você possa achá-lo e por
mais irritante que considere esta descrição dele, seu
lado sombra pode contribuir para um enriquecimen-
to significativo de sua vida. Ele pode dar-lhe um
senso  mais  realista  de  limites,  que  desbaste  o
excedente de suas aspirações criativas e as reduza a
proporções administráveis e aceitáveis; pode dar-
lhe a chance de ser simplesmente humano quando
sua   inspiração   tirar   férias,   permitindo-lhe   que
aprecie a si próprio e aos outros mesmo quando não
estiver possuído de qualquer visão ou arrebatamen-
to interior; pode preservar seu senso de humor dian-
te  da  vida  e  de  você  mesmo.  Essas  qualidades
devem  ser  integradas  a  seus  valores  e  a  seu
universo, pois a psique se ressente de todo tipo de
excesso. O excesso de identificação com as cria-
turas que povoam suas fantasias pode resultar em
bloqueio e depressão, destruindo justamente o que
mais lhe importa: estar a serviço da fonte interior
de  criatividade  que  é  sua  eterna  companheira  e
também  seu  inferno.  Às  vezes  amiga;  às  vezes
inimiga,  ela  jamais  lhe  permite  algum  tipo  de
contentamento que não seja vital: um mistério que
resta inexplicável, mesmo que você lhe dê o nome
de alma, inconsciente, Deus, Diabo, arte ou amor.

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.

Uma visão da vida como um conjunto de in-
finitas e desconhecidas possibilidades

     Seja qual for a sua verdadeira idade, há em você
algo  que  jamais  envelhecerá.  Mesmo  que  suas
responsabilidades de ordem prática sejam numero-
sas, você se desincumbe delas sem maiores pro-
blemas, como se de algum modo elas não fossem
de verdade, e sim apenas um ensaio. Por isso, você
leva uma espécie de vida provisória, nunca inteira-
mente   satisfeito,   nunca   completamente   bem-
sucedido. Essa maneira de ver a vida como uma
série  de  etapas  em  direção  a  um  futuro  desco-
nhecido o enche 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
inconseqüentes 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.

     Você  é  instável  interiormente  porque,  após
haver assimilado suas experiências, vai em frente
em  busca  de  novas  aventuras,  procurando  in-
cansavelmente  por  alguma  coisa  -  isso  mesmo,
alguma coisa, e não alguma pessoa, como poderia
até  imaginar  -  que  lhe  transmita  o  chamado  do
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destino, o sinal do alto, o reconhecimento de final-
mente haver 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  ao  invés  da  chegada.  Embora
você possa ter uma certa dificuldade para conviver
com   coisas   com   autodisciplina,   compromissos,
responsabilidade e autoridade, você nunca acha que
a  vida  é  chata,  pois  em  tudo  vê  sinais  secretos,
lições e 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

     Além  de  sua  personalidade  consciente  vivaz,
irrequieta e rebelde, há uma figura oculta em seu
drama psíquico interior que contém tudo que você
excluiu de seus valores e de seu comportamento
exterior a fim de preservar a liberdade intelectual,
emocional e física que tanto preza. Esse lado som-
bra   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. E você precisa desse seu lado oculto para
sentir-se completo.

     Você receia demonstrar esse lado, 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 em lidar

com desafios concretos, você voa para o reino das
potencialidades, vivendo num mundo de sonhos: 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  verdadeira-
mente  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 aceitação) que todo
mundo tem. Quando for capaz de realmente aceitar
seus próprios limites, é provável que venha a ter
muito mais serenidade interior.

Fortes necessidades emocionais ocultas

     Existe outra dimensão oculta de sua personalida-
de que entra em ação cada vez que você se envolve
mais profundamente com alguém. Ela contém todas
as qualidades que você excluiu de seu comporta-
mento  e  de  seus  valores  conscientes  a  fim  de
preservar seu senso de liberdade. Como tende a re-
primir  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
ou 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 sua
vulnerabilidade  a  mágoas  e  humilhações.  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 sombra, jamais poderá
manter  o  tipo  de  relacionamento  amoroso  que
busca.  E  as  substituições  constantes  podem  ir
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ficando  cada  vez  mais  difíceis  à  medida  que  o
tempo passar.

     Como você tem tanto pavor de ser dependente,
tende a projetar seu lado sombra em amizades 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 re-
agir 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  mostrarão
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.
Não há dúvidas quanto ao poder de seu espírito bri-
lhante 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 cum-
prir. 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 compreendeu
completamente essa afirmação.

                                      - - -

                 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
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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
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 figura não confiável e inconstante

     A imagem subjetiva do pai que é representada
em sua carta astrológica é algo difusa e mutável.
Talvez a ausência física ou emocional de seu pai
tenha dificultado o relacionamento de vocês dois e
prejudicado seu conhecimento dele como personali-
dade. Sua experiência de infância com seu pai se
deu num ambiente de instabilidade, seja devido a
circunstâncias  físicas,  seja  porque  ele  era  uma
pessoa instável e inconstante, que não lhe parecia
firme   o   bastante   para   transmitir-lhe   alguma
sensação  de  segurança  e  estabilidade.  Você  se
apegou   profundamente   a   ele   numa   época   tão
distante  que  hoje  já  não  se  lembra  o  quanto
precisou da presença física dele. Seus sentimentos
de   segurança   íntima   estão,   num   certo   nível,
identificados com seu pai, e a aceitação ou rejeição
que ele lhe dedicava pesa muito dentro de você,
como  se  fosse  um  árbitro  de  seu  sentido  de
segurança   na   vida.   Você   herdou   muito   dessa
natureza  paterna,  pois  há  algo  de  etéreo  e  in-
constante dentro de você, apesar de desejar ardente-
mente raízes, um lar, e um compromisso estável
com  a  vida  familiar.  Seu  profundo  desejo  de
segurança, que se origina, em parte, daquilo que
não   teve   na   infância,   coexiste   com   uma   in-
constância e inibição que dificultam a obtenção do
que tanto deseja.

O desejo de ter um pai forte

     Você   precisa   tornar-se   mais   consciente   do
quanto seu pai significava para você e de como o
relacionamento de vocês dois era instável, porque,
para seu governo, o que você anda procurando é um
pai interior. Você precisa encontrar em si mesmo as
qualidades paternas típicas ou arquetípicas, isto é,
autoconfiança,   autodisciplina   e   capacidade   de
aceitar responsabilidades e limites, pois ninguém
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poderá supri-las da forma que deseja. Sua secreta
identificação com seu pai talvez o tenha levado a
tentar  tornar-se  igual  a  ele  e  a  adaptar-se  aos
valores dele para obter amor e apoio. Isso significa
que nem sempre você é fiel a sua própria natureza e
a  suas  necessidades.  Quando  puder  compreender
melhor seu relacionamento com ele e entender que
você precisa tomar seu próprio rumo na vida, então
saberá   contrabalançar   seu   profundo   desejo   de
segurança e de raízes com sua capacidade de auto-
expressão independente.

     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 esquiva e frustrante

     Na verdade, você não teve um relacionamento
estável e seguro com seu pai porque ele não estava
disponível. Não importa se isso foi pelo fato de a
personalidade dele ser distante, retraída ou frágil
demais  para  se  envolver  de  forma  completa  e
natural  com  você,  ou  por  ele  estar  fisicamente
ausente durante os primeiros anos de sua vida. De
certo modo, tendo que sacrificar seu relacionamen-
to com ele, ficou em você uma tristeza e um anseio
pelo envolvimento que não teve, juntamente com
uma forte tendência para idealizar seu pai e culpar-
se de seu hermetismo. Assim, é possível que haja
muita confusão dentro de você, tanto quanto aos
sentimentos  reais  relacionados  a  seu  pai,  como
quanto ao seu próprio valor. Na vida adulta você
costuma recorrer aos outros como parâmetros de
sua auto-estima.

A necessidade de ser seu próprio pai

     Considerando  que  na  primeira  infância  sua
experiência com o pai foi um tanto vaga e, de certo
modo,   inexistente,   você   precisou   lutar   para
desenvolver em si mesmo as qualidades "masculi-

nas" da ambição, força de vontade e determinação.
Você luta permanentemente contra uma tendência a
esperar passivamente por alguém ou alguma coisa
que lhe dê força e coragem para atingir seus ob-
jetivos.   Entretanto,   esses   substitutos   da   figura
paterna   sempre   se   revelam   frustrantes.   Sua
experiência do pai ausente pode acrescentar muitas
dimensões criativas a sua personalidade, especial-
mente a abertura para a vida espiritual e para a
imaginação, pois seu anseio de reivindicar o que
perdeu   pode   levá-lo   finalmente   à   descoberta
daquele mundo transcendental onde reina um pai
divinizado, ou seja, seus próprios valores espiritu-
ais. Tudo isso, juntamente com as qualidades mais
concretas que teve que desenvolver, poderá dar a
sua vida muito sentido e profundidade, de forma
que  o  sacrifício  feito  na  infância  possa,  afinal,
resultar em algo que realmente valha a pena.

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-
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de  de  cuidar  de  si  e  dos  outros;  seu  senso  de
segurança  e  confiança  na  bondade  essencial  da
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.

Uma figura de fortes necessidades
emocionais

     A  imagem  subjetiva  de  sua  mãe  que  é  re-
presentada em sua carta astrológica é forte e influ-
ente. A influência psicológica que ela exerceu sobre
você na infância foi provavelmente mais marcante
do que a de seu pai, mesmo que sua mãe tenha sido
aparentemente  mais  submissa.  O  poder  que  ela
exercia tinha suas raízes no plano emocional, pois
sua mãe possuía tinha a capacidade de influir na
atmosfera afetiva de sua primeira infância muito
mais através de seus estados de espírito e do que
não fazia do que por seus atos e palavras. Por mais
inibições que pudesse ter, provavelmente sua mãe
era, no fundo, uma mulher impulsiva e emocional-
mente dominadora, capaz tanto de imensa lealdade
quanto de imenso rancor, caso lhe fosse negado o
alimento emocional que necessitava.

Infelicidade, frustração e ressentimento

     Existe muita coisa extremamente criativa nessa
imagem de mãe, pois ela representa uma grande
riqueza  e  profundidade  de  sentimentos  e  uma
enorme  capacidade  de  resignação  e  abnegação
diante   das   frustrações,   dando-lhe   interiormente
muita força e coragem. O problema é que provavel-
mente sua mãe se sentia profundamente infeliz e
insatisfeita em suas necessidades emocionais e, por
isso, carregava muito ressentimento dentro de si,
chegando   talvez   à   depressão   e   ao   desespero.
Quanto   mais   ela   tentava   disfarçar   isso,   mais
profundo era o efeito sobre você, pois é possível
que hoje sinta uma grande e inexplicável falta de

confiança  na  vida  e  no  amor,  principalmente  no
amor que envolve compromissos.

     Você tem um certo medo de ser dominado ou
manipulado  pelas  mulheres  de  sua  vida,  pois
costuma identificá-las com sua mãe. Provavelmente
o casamento de sua mãe foi frustrante, e isso se
traduziu em você através de uma expectativa in-
consciente de pesar, tristeza e desilusão em todos
os  seus  relacionamentos  emocionais  importantes.
Essa expectativa pode estar colocada tanto em você
mesmo quanto em sua parceira. É necessário que
analise sincera e imparcialmente esse aspecto mais
sombrio de sua mãe; do contrário corre o risco de
transferir esse legado de amargura para o interior de
seus próprios relacionamentos. Por um lado, você
tende a se sentir ressentido e prejudicado, muitas
vezes sem motivo real, e, por outro, tenta evitar
uma envolver-se mais profundamente porque tem
mede de acabar como sua mãe. Além disso, você
teme ser consumido pela parceira da mesma forma
que sua mãe inconscientemente se deixou absorver
pela família a fim de dar um sentido à própria vida.

     Se   puder   entender   que   a   profundidade   de
sentimentos nem sempre implica dor e frustração e
que foi sua mãe (em algum nível que só ela sabia)
quem escolheu manter uma situação que a fazia
infeliz, então você pode aprender a transitar com
segurança em meio à intensidade de suas necessida-
des  emocionais.  Sua  natureza  emocional  é  uma
dádiva e não uma maldição: ela não o arrastará de
imediato   à   infelicidade,   se   você   aprender   a
depender  de  outra  pessoa.  Além  disso,  se  puder
separar sua própria experiência de vida da imagem
marcante de sua mãe, poderá começar a beneficiar-
se  dos  aspectos  positivos  dessas  qualidades  que
você e ela têm em comum - a força do afeto e a
profunda solidariedade diante do sofrimento alheio.

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

Um espírito indócil aprisionado

     Sua  mãe  tinha  um  lado  sombra  que  é  bem
diferente da pessoa emocionalmente dependente e
convencional que você conheceu na infância. Ela
também   possuía   um   espírito   criativo   e   muito
independente  que,  de  várias  maneiras,  estava  à
frente do seu tempo, pois provavelmente necessita-
va  de  canais  profissionais  ou  criativos  para  dar
vazão às ideias pouco convencionais que tinha e à
própria  ânsia  de  libertar-se  dos  múltiplos  laços
familiares. Mas é possível que os valores de sua
mãe - que vinham da infância dela - tenham con-
tribuído para que ela tivesse dificuldades em aceitar
esse  lado,  pois,  expressando  uma  natureza  tão
independente, poderia dar a si mesma a impressão
de   estar   sendo   egoísta   e   mesquinha.   Assim,
enquanto  ela  provavelmente  reprimia  isso  tudo,
você  inconscientemente  herdava  a  tensão,  a  a
irritabilidade e o medo de ser aprisionada que a
atormentavam internamente.

Um espírito independente com muitas
necessidades emocionais ocultas

     Talvez seja necessário que se conscientize mais
desse aspecto da natureza de sua mãe, pois você
também  possui  muita  força  de  vontade  e  um
espírito muito independente e precisa expressá-los,
dosando-os de forma criativa juntamente com seu
desejo  de  segurança  e  de  relacionamentos.  A
experiência que teve do dinâmico lado inconsciente
de  sua  mãe  deixou  em  você  uma  certa  angústia
interior, que pode se traduzir em sua vida adulta
num  medo  de  mudanças  e  de  rupturas  abruptas.
Você também sente medo de deixar-se aprisionar
como sua mãe e, por isso, pode levar sua indepen-
dência às últimas conseqüências. Isso é um legado
da atmosfera de tensão reprimida de sua infância.
Tente  encarar  honestamente  a  complexidade  do

caráter de sua mãe, pois se conseguir ver a divisão
interna dela, poderá conseqüentemente compreen-
der melhor a sua própria - e estará, portanto, numa
posição  bem  mais  vantajosa  para  expressar  a
dimensão   criativa   dessa   qualidade   inventiva,
original e amante da liberdade, sem violentar sua
própria necessidade de envolvimento emocional.

                                      - - -

  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.
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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.

     Os  assuntos  referentes  aos  relacionamentos  já
foram mencionados nos capítulos anteriores, onde
foram descritas as figuras arquetípicas básicas que
predominam   em   seu   mapa   astral.   Portanto,   a
descrição  que  se  segue  irá  repetir  e  ampliar  em
parte o que já foi dito. Por outro lado, ela poderá de
certa forma também contradizer o que foi visto até
aqui, indicando um conflito íntimo inerente a sua
atitude diante dos relacionamentos.

Os atrativos de uma parceira racional

     Você  vive  sempre  tão  perto  das  abissais  e
fecundas  profundezas  do  inconsciente  que  pode
facilmente tornar-se presunçoso - o que significa
que, acostumado aos tesouros da imaginação, pode
rapidamente começar a considerar-se ímpar, espe-
cial  e  talentoso  demais  para  se  aborrecer  com
preocupações de ordem cotidiana. Você aprendeu a
levantar vôo junto com suas fantasias e, por isso,
não cultivou a habilidade de fazer análises e tomar
decisões  com  exatidão  e  objetividade  no  mundo
exterior.  Como  sua  natureza  é  tão  fortemente
marcada pela poesia e pelo romance, você é atraído
por aquelas mulheres que, com firmeza e tranqüili-
dade, conseguem impor ordem aos afazeres delas -
no  fundo,  você  espera  que  uma  mulher  dessas
acabe arrumando a sua vida para você e lhe poupe
esse trabalho.

Aprendendo a respeitar os espíritos práticos

     O relacionamento com uma pessoa de tempera-
mento  mais  racional  e  analítico  pode  ser  muito
estimulante para você, contanto que fique de olho

na sua tendência de achar-se superior. Do contrário,
você  pode  facilmente  pensar  que  está  isento  de
todas as trivialidades e, inadvertidamente, passar a
tratar sua parceira como uma mistura de empregada
doméstica, contadora e agente de relações públicas,
que tem a obrigação de manter o sórdido mundo
exterior  longe  de  seu  sagrado  território.  Procure
aprender a dar igual valor às habilidades de sua
parceira,  pois  você  precisa  permitir  que  ela  lhe
ensine a ser mais objetivo diante de suas próprias
responsabilidades práticas, em vez de esperar que
faça tudo por você. Você não iria sobreviver por
muito  tempo  em  nenhum  sótão  escuro  se  não
tivesse alguém que cuidasse da conta de luz, da
escola das crianças e dos amigos que você esqueceu
que tinha convidado para jantar. Tanto melhor se
você conseguir contrabalançar sua eterna busca do
Santo Graal com uma incursão esporádica a formas
de comunicação mais simples. Ambos os mundos
são reais, válidos e necessários, e você precisa de
alguém com quem possa partilhá-los.

A intimidade conjugal não é tudo

     Você tem a virtude de brindar as pessoas que
ama com uma verdadeira amizade. No fundo, isso
pode representar mais para você e para elas - e
também resistir mais à prova do tempo - do que as
sentimentais  demonstrações  de  afeto  convencio-
nais. Você sabe como deixar que sua parceira viva
a   própria   vida   como   um   indivíduo   à   parte,
independente  da  necessidade  que  você  possa  ter
dela.   Isso   significa   que   você   é   uma   pessoa
profundamente tolerante, mesmo quando está com
raiva ou se sente magoado. As idiossincrasias de
sua parceira não o surpreendem, pois você sabe que
o  mundo  está  cheio  de  gente  de  todos  os  tipos.
Mesmo que seja casado ou tenha um relacionamen-
to estável, você provavelmente não restringe sua
fonte de contatos humanos a uma pessoa apenas. Se
sua parceira for por natureza emocionalmente mais
dependente ou voltada para a vida doméstica do
que você, poderá ter problemas por causa de suas
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características  abertas  e  amigáveis.  Você  precisa
ser muito honesto consigo mesmo e também muito
decidido quanto às regras que seu relacionamento
precisa ter, pois você não sabe mentir e não ficaria
feliz se tivesse que recorrer a esse expediente. Na
verdade, sua motivação não está na promiscuidade
sexual. Pelo contrário, o que realmente o interessa
são as pessoas, de ambos os sexos e de qualquer
camada  social.  Caso  seu  trabalho  e  sua  vida
particular lhe permitam contatos interessantes que
alimentem sua necessidade de ser um cidadão do
mundo, você poderá ser feliz num relacionamento
estável e duradouro.

Relacionando-se com franqueza e
compreensão

     Você sabe de coisas sobre o amor que certa-
mente   não   leu   em   contos   de   fadas,   revistas
femininas ou cartilhas escolares. Sua percepção da
complexidade e do caráter um tanto selvagem dos
sentimentos humanos é instintiva e lhe dá a certeza
de  que,  quando  se  ama  profundamente,  pode-se
também odiar o ser amado por causa do poder que
ele tem. Você não tem medo de viver emoções que
os outros poderiam considerar anti-convencionais,
destrutivas  ou  sombrias,  embora,  naturalmente,
nem sempre você queira falar sobre essas emoções
com sua parceira. Graças a sua virtude de aceitar
com condescendência os aspectos mais sombrios
do amor, você pode ser verdadeiramente compreen-
sivo e receptivo à complexidade da companheira.
Mesmo    quando    profundamente    magoado    ou
aborrecido, você ainda guarda uma secreta simpatia
pelos motivos que levaram sua parceira a ter um
comportamento prejudicial ou destrutivo. Resumin-
do,  você  não  é  ingênuo,  embora  exija  muito  da
pessoa que ama, e prefere ter um relacionamento
difícil que ofereça confronto e paixão reais do que
um companheirismo superficial em que você e sua
parceira  sempre  se  comportem  bem  mas  nunca
cheguem a tocar a alma um do outro.

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,
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
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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.

Convivendo com os ritmos da vida

     Você  jamais  encontrará  a  realização  tentando
ultrapassar os limites do dia-a-dia. Quaisquer que
sejam seus dons criativos e a força de sua persona-
lidade, seu caminho para a satisfação interior está
em fazer as pazes com os rituais e ritmos do mundo
concreto,  incluindo  o  emprego  do  tempo  e  o
cuidado  com  o  corpo  e  a  mente.  Você  precisa
aprender o que poderia ser chamado de a "Arte do
Pequeno" - saber apreciar cada momento do dia e
dar plena atenção aos detalhes que valorizam cada
hora. Seu corpo pode ser seu melhor amigo e guia,
pois quanto mais entrar em sintonia com os hábitos

e  ritmos  naturais  dele,  mais  paz  encontrará.  Ter
uma dieta saudável, sono suficiente e leitura atenta
dos sinais de alerta do corpo são preocupações que
fazem parte dessa sintonia. Igualmente importantes
são o amor e o cuidado que dedica às tarefas diá-
rias, por mais corriqueiras e banais que pareçam.
Resumindo, sua realização só virá através de uma
relação harmoniosa com o tempo, a matéria e a
natureza cíclica de toda sua vida, tanto nas grandes
quanto nas pequenas coisas. Sem essa relação, nada
que  faça  o  satisfará  completamente.  Mais  que  a
maioria  das  pessoas,  você  precisa  basear  firme-
mente  suas  realizações  e  aspirações  pessoais  no
dia-a-dia de sua vida e na sua conformidade a esses
ritmos, que não são menos divinos do que as mais
fascinantes visões espirituais da realidade.

     Entretanto,  tal  reconhecimento  da  importância
das coisas simples pode ser difícil para você, pois
sua verdadeira fidelidade é prestada a uma visão
íntima que busca transcender a vida material. Isso
significa  que  terá  que  trabalhar  bastante  para
encontrar   o   equilíbrio   adequado.   Embora   sua
natureza lute para deixar a terra para trás, seu corpo
provavelmente  o  chamará  de  volta  outra  vez  -
talvez   de   forma   um   tanto   violenta,   caso   se
identifique demais com as figuras míticas de sua
imaginação  e  espírito.  A  tentativa  de  prender-se
mais à terra não irá destruir sua visão nem sua fé;
só  irá  enriquecer  o  veículo  através  do  qual  sua
visão  se  transmite  -  ou  seja,  você  mesmo,  uma
pessoa real e igual às outras, que sabe lidar tanto
com a beleza e a magia quanto com as limitações e
as frustrações.

Enfrentando o caos do mundo interior

     Há uma área de sua vida na qual todo e qualquer
esforço para perceber seus próprios medos resultará
em maior confiança e amor-próprio. Você tende a
delimitar  fronteiras  muito  claras  entre  sua  con-
sciência racional e o caos de sua profundezas, pois
teme o mar do inconsciente coletivo que o cerca e o
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ameaça com a dissolução de sua própria individua-
lidade. Você não foge apenas de seus sentimentos,
mas principalmente do nível mais profundo em que
estão a escuridão, a ânsia e o sofrimento humanos.
Como seus próprios sentimentos são uma espécie
de   passagem   para   esse   nível,   você   se   sente
ameaçado.   No   entanto,   você   também   sente-se
fascinado por esse reino oceânico que incessante-
mente o atormenta por meio de fobias, sonhos, ob-
sessões, sintomas psicossomáticos e outros indícios
de uma vida autônoma, que tem inteligência própria
e  que  você  não  pode  controlar.  Você  precisa
assumir o desafio do inconsciente e explorar suas
profundezas,  trabalhando  seus  sentimentos,  seu
passado familiar e seus sonhos. Pois, ao enfrentar a
difícil questão do mundo interior invisível e não ra-
cional,  estará  aprendendo  a  situar-se  nele  para
depois poder trabalhá-lo de forma criativa. Por mais
difícil que seja essa tarefa, ela não será impossível
para quem está bem preparado.

     Assim,  um  de  seus  principais  medos  -  o  de
mágoa,  rejeição  e  humilhação  emocional  -  pode
tornar-se   uma   base   indestrutível   de   autoco-
nhecimento,   na   qual   poderá   desenvolver   mais
confiança  em  si  mesmo  e  em  seu  valor  como
pessoa  comum.  Ao  enfrentar  suas  ansiedades  e
inibições  emocionais,  estará  curando  mágoas  e
desativando mecanismos de defesa dentro de você
mesmo. Isso resultará numa maior compreensão de
seu corpo, de suas necessidades diárias e de seu
valor como ser humano. A percepção psicológica
adquirida poderá no final revelar-se numa vocação
terapêutica  que  pode  ser  de  grande  valia  para
aqueles  que  não  tiverem  ainda  encontrado  seu
caminho    em    meio    às    próprias    dificuldades
emocionais.
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DADOS  ASTROLÓGICOS  USADOS  NA  ANÁLISE:

Nome: Barack Obama (Masculino)

Nascimento: 4 de agosto 1961 Hora loc.: 19:24 Método: Liz Greene
Lugar: Honolulu, HI (US) U.T.: 05+24 Casas: Placidus
Long.: 157w52 Lat.: 21n18 T. sid.: 15:46:38 8 de maio 2023

Posições  planetárias
Planeta Signo Graus Movimento

A Sol Leão 12e32'53 na casa 6 direto
B Lua Gêmeos 3c21'27 na casa 4 direto
C Mercúrio Leão 2e19'54 na casa 6 direto
D Vênus Câncer 1d47'22 na casa 5 direto
E Marte Virgem 22f34'36 na casa 7 direto
F Júpiter Aquário 0k51'31 na casa 12 retrógrado
G Saturno Capricórnio 25j19'51 na casa 12 retrógrado
H Urano Leão 25e16'15 na casa 7 direto
I Netuno Escorpião 8h36'21 na casa 9 direto
J Plutão Virgem 6f58'40 na casa 7 direto
K Nódulo Lunar Leão 27e53'33 na casa 7 retrógrado

Posição  das  casas
Ascendente Aquário 18k02'41 Descendente Leão 18e02'41
2ª Casa Peixes 25l53'53 8ª Casa Virgem 25f53'53
3ª Casa Touro 0b17'21 9ª Casa Escorpião 0h17'21
Fundo do Céu Touro 28b53'07 Meio do Céu Escorpião 28h53'07
5ª Casa Gêmeos 23c58'28 11ª Casa Sagitário 23i58'28
6ª Casa Câncer 19d01'00 12ª Casa Capricórnio 19j01'00

Aspectos  principais
Sol Quadratura Netuno 3°56 Vênus Sextil Nódulo Lunar 3°53
Lua Sextil Mercúrio 1°01 Marte Trígono Júpiter 8°17
Lua Trígono Júpiter 2°30 Marte Trígono Saturno 2°45
Lua Trígono Saturno 8°02 Júpiter Conjunção Saturno 5°32
Lua Quadratura Urano 8°04 Júpiter Quadratura Netuno 7°44
Lua Quadratura Plutão 3°37 Urano Conjunção Nódulo Lunar 2°37
Lua Quadratura Nódulo Lunar 5°27 Netuno Sextil Plutão 1°38
Mercúrio Oposição Júpiter 1°27 Plutão Conjunção Nódulo Lunar 9°05
Mercúrio Oposição Saturno 6°59 Sol Oposição Ascendente 5°29
Mercúrio Quadratura Netuno 6°16 Lua Oposição Meio do Céu 4°27
Vênus Quadratura Marte 9°12 Urano Oposição Ascendente 7°13
Vênus Trígono Netuno 6°49 Nódulo Lunar Oposição Ascendente 9°50
Vênus Sextil Plutão 5°11
Os números indicam a orbe (desvio do anglo exato do aspecto).
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