QUESTÕES HORÁRIAS

1ª Questão
Minha filha não encontrou uma bolsa que gostava muito. Estávamos viajando e ela
afirmava ter procurado a bolsa em casa até esgotar todos os possíveis locais, sendo
incapaz de encontra-la.
Tivemos uma empregada por longos anos que saiu por um motivo futil e a dúvida recaía
sobre ela, aborrecendo muito minha filha, pela eventual quebra de confiança.
Então, a pergunta foi feita: fui roubada por X?

O ascendente da carta, corresponde ao local onde a querente tem a Lua e a Parte da
Fortuna.
A pessoa sobre quem se pergunta, nesse caso, é representada pela sétima casa: a
empregada que poderia ter furtado a bolsa. Esta é tipicamente sagitariana, e logo
percebemos que seria incapaz de roubar, pois Jupiter na casa 7, domiciliado, não resulta
de forma alguma em roubo.
Percebemos que Saturno está na casa 8, uma regiaão de ansiedade e preocupações.
Marte no no MC também denota a insegurança, rusgas, mesmo estando no signo de
um benéfico.
Mercúrio está em final de signo, logo haverá uma mudança e ele ira fazer uma
conjunção com Júpiter, no prazo de sete graus ou sete unidades de tempo. Poderíamos
dizer que dentro de uma semana a situação da querente estará melhor.
A Lua representa a bolsa, um pertence da querente e ela está distante da mesma. De
fato, foi encontrada somente quando voltamos à nossa cidade.
Só fará aspecto no próximo signo. Neste caso, fará inicialmente uma quadratura com
Mercúrio, já em Sagitário e a seguir com Vênus e Júpiter.
Vênus não pode impedir o assunto, mesmo em detrimento, por ser um benéfico, e o
fato de Mercúrio se achegar a Júpiter nos fala de um bom prognóstico.
A bolsa não foi roubada e será encontrada, com certeza. Como muitos planetas estarão
mudando de signo, os sete dias podem se transformar em mais dois ou três.
De fato, o objeto foi encontrado quando voltamos a São Paulo, dia 22, dez dias após a
pergunta.Tinha escorregado pelo fundo do armário, estava amassada e fora do
compartimento próprio.
Tal situação do objeto, isto é, misturado a outros, pode ter a ver com signos duplos, e o
fato de estar escondida relaciona-se à quadratura da Lua com Mercúrio, nem em um
signo e nem em outro.

Carta 2
A querente perguntou: "Meu tempo aqui acabou? Não estou ganhando o suficiente e
penso investir em outra carreira, como a astrologia. "

Levantei a carta para a hora e momento em que entendi a pergunta, e vi que o senhor do
Ascendente é Saturno, em exaltação no signo de Vênus, porém cadente dos ângulos, o
que demonstra que ele está enfraquecido para agir.
Saturno está na casa 9, o que é muito apropriado, visto a astrologia requerer ênfase
nesta casa, que relaciona-se aos grandes estudos.
Por outro lado, o emprego é regido por Marte, que se configura para a Casa 8 , uma
casa desafortunada, gerando muita ansiedade à querente que anseia por se livrar deste
tipo de batalha.

O emprego é, em ultima análise, relacionado a Mercúrio, que rege Marte. Mercúrio é o
significador universal dos papeis e está em condições precárias por signo, reforçando a
dificuldade da querente em viver algo que lhe parece fútil, inútil e desvalorizado.
A Lua abandonou um sextil com Mercúrio, e ela é co-significadora da querente, indo
fazer uma conjunção com Saturno, portanto está aflita no momento, mas desejosa de
viver uma realidade relacionada a estudos filosoficos e à sabedoria.
Os dois significadores da querente são regidos por Vênus, que não está forte por signo,
mas está numa casa abençoada, a casa das esperanças e do futuro, a Casa 11.
Vênus tem estado ligada a Mercúrio por muito tempo, desde o signo de Escorpião, no
Meio do Céu, que representa a profissão, mas agora ela se separa dele, o que mostra que
a dispositora (Vênus) dos dois significadores da querente, nomeadamente Saturno e
Lua, separa-se de qualquer contato com a profissão atual.
A situação parece insustentável. A Lua encontrará Saturno, e a seguir Vênus,
transladando para Vênus a luz de Saturno.
Vênus é a regente da Casa 4, a moradia da querente, e representa onde ela quer estar
atualmente, em oposição ao emprego.
Além disso, Vênus rege a Casa 9, os estudos e a astrologia. Os significadores se unem a
Vênus por um aspecto benéfico e Vênus, como benéfica, está numa casa feliz e pode
realizar o sonho da querente.
No entanto, como os ângulos estão em signos fixos e os significadores estão cadentes,
com exceção de Vênus, a realização de seu sonho e desejo vai demorar a acontecer,
embora seja certo que a querente venha a atingir o que busca.

