Estudo sobre As Fases de Lua na Astrologia Tradicional

Os autores tradicionais devotaram-se ao estudo da significação das diferentes fases lunares.
O leitor encontrará referencias a esse respeito em Vettius Valens, na “Anthology” ( trad por
R. Schmidt e editado por R. Hand) Paulus Alexandrinus e Olimpiodorus, traduzido por
Dorian Greenbaum, editado por ARHAT, Hephaisto de Tebas em seu “Apotelesmatics”,
trad.Robert Schmidt, editado por Project Hindsight, “Liber Hermetis” trad. Robert Zoller,
editado por Robert Hand, e em “Book of Astronomy” de Guido Bonatti, tradução Benjamin
Dykes.
Os antigos chamavam as fases da lua de “ defluxos” e há basicamente duas abordagens
para discutir seus significado. Neste estudo vou abordar o ponto de vista de Vettius Valens,
mas podemos encontrar em livros tais como “ Liber Hermeticus” outra abordagem, na qual
a qualidade da Lua é verificada de acordo com o planeta ao qual ela está se separando ou
aplicando.
De acordo com Vettius Valens as fases da Lua reconhecidas são as seguintes:
1. Conjunção
2. O “nascer da Lua” ou simplesmente “ luz”. Isto ocorre quando a Lua emerge pela
primeira vez dos raios do Sol (15° ou 1 dia após a conjunção exata) e você vai ver uma
fatia fina a oeste bem antes do por do sol. Esta é a “ primeira luz da Lua”
3. A seguir vem o primeiro Crescente.
4. A seguir o primeiro Quarto ou “Primeira Metade”
5 Depois a Primeira Dupla Convexa
6. A Lua Cheia
7. O “decrescer da luz” que é oposto a “ luz” quanto a Lua se moveu 12-15º a partir da
oposição.
8. O segundo Duplo-Convexo
9. O ultimo Quarto ou “ Segunda Metade”
10.O Segundo Crescente
11. O “ Ocaso” que é a ultima fatia fina da Lua que se vê na manhã bem cedo a Leste logo
antes de raiar o dia, antes dela desaparecer completamente sob os raios do Sol.a
.
Conforme vemos no Capitulo 36 do Segundo Livro de Valens, “Anthology”:
“As 11 figuras da Lua em relação ao Poder e Seus Efeitos: As figures da Lua são 7 na
conta natural, mas nós encontramos 11, como em outros. Primeiro a Conjunção; Segundo,
a

O “nascer” da Lua (ou de qualquer planeta) e o seu “ocaso” não tem a ver com a posição do astro no horizonte, mas sim
dela ou qualquer planeta estar entrando ou saindo de sob os raios do Sol, portanto é importante notar a primeira e a ultima
“luz” antes da combustão.
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o Raiar, então quando está a 45º graus de distancia do Sol ela faz uma fase que é a
Crescente; então até 90º, Meia; aí, até 135º a Dupla-Convexa; então até 180º, a Lua
Cheia; então quando está 45° distante da Lua Cheia, que é a 225°, ela faz a segunda
Dupla-Convexa; então até 270°, a segunda Meia; então até 315°, a Segunda Crescente;
então até 360° a fase do Ocaso. Há também uma outra figura dela que é quando ela
começa pela primeira vez a diminuir”
“O que cada fase significa e que tipo de efeito tem. Nos vamos acrescentar como as figures
em questão são também tomadas em relação a seus descritivos efeitos e como elas servem
a certo deus.” 1
“A Conjunção, então, dá indicações da reputação e poder e majestade e disposições
soberanas, e para toda atividade publica conectada com cidades, e para os pais e
casamentos e mistérios, e para todo assunto cósmico em geral. De forma similar também o
regente da Conjunção, tanto por latitude como por curso”
Aqui Valens afirma que não somente a Conjunção indica tais coisas, mas também o regente
da Conjunção, isto é o planeta regendo o signo onde a Conjunção ocorre, segundo a
maneira em que ele está disposto na carta, sua dignidade essencial e acidental2
“O Nascer da Lua (que é chamado “ Luz”) e o regente dele, dá indicações relativas ao
comprimento da vida e o que uma pessoa faz e concernente ao que está por vir e confirma
as ações da Conjunção. E justo como o movimento cósmico e mensal são considerados da
primeira visibilidade, assim o regente da Luz mostra seus efeitos gerais. Hermes (
Mercúrio) também participa até o 4º da Lua”3
Aqui, Valens diz que Mercúrio vai dar assistência a esta fase por 4 dias..
“A formação Crescente (45°) significa distúrbio e expectativas na vida e o que diz respeito
à mãe e mulheres. E Hermes assiste até o 8º (dia).”3
“A formação Meia (90°) dá indicações referentes a ferimentos e doenças e a tudo que
acontece violentamente; e, além disso, concernente a crianças e valor e bens futuros. E
Afrodite está configurada até que o 12º(dia) ocorra.”
“ A fase Dupla -Convexa (135°) dá indicações concernentes à felicidade e avanço futuro e
estar longe do lar e simpatia do rei. E o Sol é também similar até que o 14º dia ocorra”
“ A Lua Cheia (180°) diz respeito à boa e má reputação e estar longe do lar, também diz
respeito a coisas que acontecem violentamente, e coisas que emanam do excesso e coisas
que aumentam a partir do nada, e diz respeito a simpatias e doenças e oposições políticas
e simpatia de parentes. E também tem a cor( entendo eu que isto signifique um tom geral)
do “zoidion” ( signo) do ocaso”4

”O primeiro regente da luz decrescente, 12-15° depois da oposição, dá indicações relativa
à diminuição dos pertences e dificuldades e coisas que vão em direção à depressão e
relacionadas com quedas repentinas. (continua)
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E Ares divide o poder na pós descencional e é senhor até o 21º dia da Lua.”5

“A Segunda Dupla-Convexa (225°) dá sinais de estar fora a de maiores ações e de
felicidade. E Zeus divide o poder com o deus ou regente até o 25º dia da Lua”6

“A segunda Metade (270°) dá sinais para assuntos antigos e doenças de longa duração e
de crianças. Então Kronos divide o poder até que chegue o 30º dia.”7

“O regente da Crescente , até 315º, dá sinais concernentes à morte da esposa e inatividade
e pilhagem.”
“Finalmente, até o 360º, o ocaso dá sinais de limites e constrições e matérias ocultas , de
acusações e privações.”
“E a ordem das figures da Lua é assim, mas a mistura dos 5 deuses e do Sol são(em
concordância) com os pontos pivôs”8

Portanto concluímos que:
A Conjunção ou Lua Nova, de 0-12 graus tem como regente o regente do signo onde a
conjunções ocorre.
A ‘Luz Nascente’, 12 ou 15° até 45º, tem o regente de seu signo (ou talvez até do termo)
além de Mercúrio.
O Primeiro Crescente, 45° até 90º, tem o regente de seu signo, além de Mercúrio.
A primeira Metade ou Primeiro Quarto, de 90º até 135º, tem o regente de seu signo, além
de Vênus.
A Primeira Dupla-Convexa, de 135º até 180º tem o regente de seu signo, além do Sol.
A Lua Cheia, de 180º até aproximadamente 192º tem o regente de seu signo.
A “Luz Decrescente”, 192º or 195° até 225º, tem o regente de seu signo ( ou talvez temos),
além de Marte.
A Segunda Dupla-Convexa, 225° até 270º, tem o regente de seu signo, além de Júpiter.
A Segunda Metade ou Ultimo Quarto, 270° até 315º, tem o regente de seu signo, além de
Saturno.
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O Segundo Crescente, 315° até aproximadamente 345º ou 347º, tem o regente de seu signo,
além de Saturno.

A “Luz do Ocaso”, de 345º a 347° até 360º, tem como regente o regente do signo onde ela
acontece.
Notemos que os planetas assistentes em ordem Caldaica correspondem a cada fase e que
Mercúrio significa o começo e Saturno o fim.

1

Por “ deus” ele está se referindo a um dos planetas

2

Em sua discussão no Livro III sobre longevidade e a respeito do “regente” do que ele chama predominator e que os
árabes chamam Alchocoden do Hyleg, ele diz que o ‘regente’ é o senhor dos bounds( termos ).Desde que a indicação
particular dessa fase da Lua tem a ver com o comprimento da vida e dá suporte para a Conjunção prévia é possível que
neste caso ele use o regente do termo quando a Primeira Luz ocorra.

3

Aqui ele só especifica que Mercúrio assiste e não o senhor pelo qual o Quarto Crescente da Lua é
governado.
4

Devemos atentar que a Lua Cheia é “ colorida” pelo signo na cúspide da 7º Casa, o chamado “ Zoidion do
Ocaso” ou signo do ocaso, o que inclui o regente desse signo.Ora, a Lua Nova funciona como a primeira casa
em relação à qual as demais fases da Lua vão tomando significados das tradicionais casas mundanas.
Devemos atentar que não se está a falar de Sétima Casa do mapa, e sim da Lunação.
5

Aqui ele diz que a Lua passou 12-15 graus da oposição: isso representa um sentido de Casa 8, enquanto que
a anterior um sentido de Casa 7. E um maléfico presta assistência, Marte.

6

Aqui Valens deixa claro que não ha só o planeta a prestar assistência, mas ha um regente da fase que é o
regente do signo onde ela ocorre.
7

Neste ponto Saturno assiste até a Lua Nova ou até que a Lua “caia “sob or raios do Sol ( under the Sun
beans) Este período inclui o ultimo Crescente a 315º

8

Meu entendimento é que as principais fases da Lua tem a ver com a Primeira, a Quarta, a Sétima e a Décima
casas. Tem, portanto o significado das casas pivotais. No entanto, a Segunda Meia, isto é 270º dá sinal de
coisas antigas e ferimentos de longa duração e crianças, sendo regida por Kronos. A única explicação é que a
partir de então, do mais alto pivot, começa a derrocada da vida.
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