Amy Winehouse
Como um astrólogo Medieval
Prevê acertadamente a Morte.
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Escuta-se muito que a medicina tornou impossível a predição astrológica da morte.
Este pequeno artigo é uma demonstração da precisão dos métodos antigos e seu inestimável e
atualíssimo valor.

Quando vamos atentar para o potencial de vida de alguém, necessitamos descobrir o Hyleg, o
ponto ou luminar representante da vida.
Numa natividade noturna, como é o caso, iniciamos pela Lua e logo vemos que ela está numa
casa cardeal, num quadrante feminino e que ela é o Hyleg potencial, visto que Saturno tem
dignidade no lugar dela, isto é a recebe por domicilio e é o Alcocodem.
Saturno está em casa cadente, dando, portanto à natividade seus menores anos, 30 anos.
Nenhum outro planeta aspecta Saturno, fornecendo-lhe ou subtraindo-lhe anos, logo ficamos
com a estimativa inicial de 30 anos de vida.
Convenhamos que tão poucos anos mereçam um segundo olhar.
É o momento de verificarmos se há outros pontos vitais na carta que forneçam uma estatura
maior em termos de quantidade de anos de vida.
Júpiter está domiciliado, mas cadente de um ângulo, no entanto recebe a Parte da Fortuna, um
indicador de vida, por domicilio.
Se tomarmos a Parte da Fortuna como os autores helenísticos o faziam, veremos que Júpiter
está na Casa !0 da Fortuna, uma posição privilegiada, certamente responsável pelo sucesso

publico da cantora. Esse indicador é poderoso, mas damos preferência sempre aos luminares
se estiverem em condição de ser Hyleg.
Portanto, posso usar a posição de Júpiter como um atenuante, mas não posso ignorar o
testemunho da Lua aspectada por Saturno.
O almutem da carta é Mercúrio, que está exaltado em Virgem, mas retrógrado e combusto.
Ele é também o regente do ASC, o que não nos anima em favor da vitalidade.
A Lua e Saturno são regidos por Marte, ela por exaltação e ele por domicilio. Marte está na
cúspide da Casa 4, em Leão, afligindo Vênus regente da casa 12, as hospitalizações , as
escravidões físicas e psíquicas e as doenças graves. Vênus é o planeta ligado ao prazer.
Qu7ando aflita devemos temer envenenamentos.
Saturno na Casa 6 dos vícios e das doenças, é peregrino, e está sendo usado por Marte seu
dispositor, o qual se exalta na Casa 8, a casa da morte.
Temos um configuração completa de problemas à vista, desde um ambiente familiar difícil, a
subida na carreira graças a Júpiter na Casa 10 da Fortuna, a queda e os vexames públicos
porque Saturno rege a Casa 10. Saturno, regente do MC, nossas ações, segundo os helenistas
tinha como característica ser o mestre do engano, regendo as máscaras teatrais e o teatro. De
fato, Amy era conhecida por seu cabelo, maquilagem e tatuagem, tudo beirando o grotesco.
O que modernamente é atribuído a Urano era conhecido há mais de 200 anos como uma
característica saturnina.
Saturno é o mestre do engano: por trás da rigidez ele tem outra persona.
Marte afligindo Vênus, regente da Casa 12 nos fala de doenças e envenenamentos por
substancias venusianas, tais como o álcool e as drogas.
Em resumo, a força vital é débil e em parte configurada para a morte.
Em resumo, numa previsão de vida, chegamos aos 30 anos. E Amy foi encontrada morta dois
meses antes de completar 28 anos.
A morte ou qualquer outro acidente não ocorre apenas devido aos anos dados pelo
Alcocodem: ele nos serve de guia. Há uma margem de erro para que todos os prognósticos se
alinhem e então o fato suceda se for de acordo com a vontade de Deus.
Ao astrólogo cabe, dentro dessa margem de tempo, descobrir aquele momento mais propicio
ao acontecimento.
Utiizando as Firdárias, períodos planetários, vemos que Amy se encontrava numa Firdária de
Júpiter com sub regência de Mercúrio, sendo Júpiter o regente da casa 7 e Mercúrio o regente
do ASC e da carta.
Encontrava-se ela numa Profecção anual de quarta casa, uma fase sempre difícil,
especialmente, com o maléfico Marte lá posicionado, Marte, regente de Saturno por domicilio,
da Lua e da Casa 8 por exaltação.

Amy estava na Profecção mensal de Casa 2 regida pela Lua, o Hyleg, e no dia da morte entrava
na Profecção diária da Casa 6, onde está Saturno, o Alcocodem.

Não utilizei as Revoluções Solares, de enorme valia, pois desconheço onde Amy passou o
ultimo aniversário.
Quanto à Direções Primárias, dia 10/08/2011 há um direção zodiacal de Saturno para
Mercúrio, e Mercúrio é o almutem da carta.

Com esta simples delineação, que para os iniciantes pode parecer hermética, desejo
principalmente reforçar o tremendo poder preditivo das técnicas da astrologia Medieval.
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