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Após várias considerações a respeito da felicidade ou má fortuna nos casamentos e
relacionamentos, Vettius Valens, no livro 2, pag. 6 da Edição realizada pelo Project Hindsight,
aborda o casamento de uma forma diferente.
Aqui ele passa a calcular uma Lot diferente do já vimos:
Para homens calcula‐se o intervalo entre o Sol e Venus,somando essa quantidade ao
Ascendente. Para mulheres, calcula‐se o intervalo da Lua até Marte, e soma‐se o resultado
obtido ao Ascendente.
O motivo e a razão do Lot são bastante profundos e filosóficos. Pela primeira vez, e talvez a
única, em estudos tradicionais, Marte entra em consideração na investigação do casamento
feminino.
A chamada astrologia moderna costuma levar Marte em consideração para mulheres, e como
astróloga moderna que um dia fui, observei que efetivamente aspectos de Marte faziam parte
das possibilidades para previsão de casamento. A razão não residia no fato de Marte ser um
planeta masculino, mas é era muito mais profunda. Deparei‐me com ela no estudo de Valens.
Ocorre que Venus e Marte são destruidores dos luminares, desde que o Sol se exalta em Áries
e tem seu detrimento em Libra, signo de Venus. Já a Lua se exalta em Touro e tem sua queda
em Escorpião, regido por Marte.

Vemos que Marte e Venus se opõem à luz diurna e noturna e a oposição é a marca registrada
da sétima casa, a casa do casamento. Entendemos portanto que sejam usados Marte e Vênus
para o Lote significador do casamento.
Para o homem é usada Venus, que se opõe ao Sol num signo masculino, para a mulher é usada
a Lua que, em Escorpião, um signo feminino, se opõe a Touro, um signo feminino também.
A partir de então, para julgar a felicidade e legalidade de um casamento é preciso verificar se o
lote que descrevemos está de acordo com o Lot do Espírito ( que é solar) para o homem, e
com o Lot da Fortuna( que é lunar) para a mulher.
A este Lot agora descrito, Valens chama : indicador do casamento.

Se muitos planetas prestarem testemunho a este Lot ou estiverem junto a ele haverá
poligamia, mas se os planetas estiverem ligados com a Lua, e Júpiter prestar testemunho, o
casal estará legalmente unido. Se, ao invés de Júpiter, o testemunho for de Saturno, serão
separados pela morte, ou o casamento será resultado de orfandade ou será engendrado por
tutores. Mas se Júpiter, por sua vez, der testemunho a Saturno, ha legalidade e por vezes uma
descendência nobre.
No entanto se, ao invés de Júpiter, Saturno receber testemunho de Mercúrio e Marte a
parceira será mutilada ou estéril.
Se a Lua estiver com Venus, ou Venus estiver junto à parte do casamento, o homem se dará
com mulher lasciva, porém companheira, podendo haver brigas mas também
companheirismo. Se com Marte, o nativo se casará com uma mulher que tem um passado. Se
o Sol e Zeus prestarem testemunho o casamento será de boa reputação.
Tendo falado aqui de maneira geral, Valens parte para assinalar a importância do Lot do
Espírito para os homens do Lot da Fortuna para as mulheres em relação ao assunto de
relacionamento.
Assim é necessário examinar o Lot da Fortuna e o do Espírito, suas quadraturas e oposições,
assim como seus regentes e senhores e ver se são benéficos ou maléficos, se pertencem ao
mesmo sect ou não.Leva‐se também em conta a relação como o chamado indicador do
casamento.
De maneira geral, Valens examina e descreve mais extensamente os relacionamentos
masculinos, mas o que chama atenção é a familiaridade com que os diversos assuntos
considerados até hoje como tabu, são tratados de maneira franca, descritiva e objetiva, tal
qual o legista dissecando vísceras.
Não escapam as relações inter‐raciais, aquelas com mulheres muito mais velhas, outras
advindas do estupro ou da guerra.
Quanto às mulheres se o Lot da Fortuna tiver relação com a Lua e Mercúrio, planeta que pode
ser bastante malicioso e que é um verdadeiro desconhecido da astrologia moderna, a mulher

se casará com um escravo ou um escravo liberto. Se Júpiter prestar testemunho a essa
configuração e estiver no local dos filhos ( a quinta casa) e Kronos der testemunho, a mulher se
acasalará com uma criança ou com alguém que tenha a posição de uma criança.. Se a Lua tiver
a regência do Lot da Fortuna e Saturno for o indicador do casamento, ela odiará o marido e
seguirá infeliz a seu lado. Mas se, ao invés de Saturno, for Marte o significador do casamento,
este será instável e resultado de estupro.
Se Venus reger o Lot da Fortuna e o Sol estiver presente junto à Lot com Saturno prestando
testemunho, ela se deitará com pais ou padrastos.
Mas se o Sol ocupar o Lot do Pai ( de dia ASC+Saturno‐Sol, de noite ASC +Sol‐Saturno) a mulher
se casará com alguém tão velho como o pai.
Se Venus reger o Lot da Fortuna e Mercúrio a sétima casa e Saturno prestar testemunho a eles,
a mulher será promíscua. ou viverá num bordel.. Se Júpiter estiver ausente viverá sua vida
vergonhosamente e com muito sofrimento.

Em resumo, em se tratando de relacionamento todos os planetas podem ser os vilões da
historia se não forem testemunhados por Júpiter ou pelo Sol.

Veremos agora algumas ilustrações:

Carta natal de Lord Byron: segundo Astrodatabank

Nobre Inglês, um dos maiores poetas românticos em língua inglesa, nasceu com o pé
direito deformado e foi criado pela mãe errática após a morte do pai aos três anos de
idade. Ficou famoso tanto pelos dotes literários como pela vida libertina. Teve relações

homossexuais, incestuosas com a meia-irmã e sabe-se que a enfermeira May Gray
despertou instintos sexuais ao menino aos 9 anos de idade.
A Parte do Espírito está a 11º de Capricórnio e seu regente por exaltação, Marte, se
opõe a ela. A Lua está por "whole signs" no mesmo signo de Marte e rege o
Ascendente. A Parte significadora do Casamento, ASC+Sol+Venus está a 27º10' de
Câncer, sobre a Lua. Logo temos a configuração que Valens descreve: Zeus não presta
testemunho e não torna as uniões passiveis de serem legalizadas.
Mercúrio está perto da conjunção com o Espírito e opondo-se a Marte, que se configura
à Lua e à Parte significadora do casamento.
Mercúrio não apenas é um dos causadores da promiscuidade por configurar-se a Marte e
Lua, como também torna-a publicamente conhecida.

Tema Natal de uma Prostituta 10199 do Astrodatabank

Prostituta amaericana que trabalhava como acompanhante num serviço que oferecia " as
melhores garotas". Ela chegou a ter sua prórpia agência mas foi descoberta e cumpriu
pena..
Vou traduzir ao pé da letra os comentários de Valens para permitir ao leitor compará-los
a à presente carta. As observações de Valens são absolutamente perfeitas. Ele diz à

pagina 9 do Livro 2: " E se Aphrodite for o regente ( do Lot da Fortuna) enquanto
Hermes ocupe o local relativo ao casamento, e Kronos prestar testemunho a eles, vão se
tornar promíscuos ou vão ocupar um bordel".
Na figura acima vemos que o Lot é regido por Aphrodite e que a sétima casa, do
casamento, embora não ocupada por Mercurio é regida por ele, que por sua vez, está no
Ascendente.
Saturno em Câncer dá testemunho a Venus por grau e a Mercúrio por signo e está ele
mesmo conjunto a Marte, responsável por violências.
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