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Pretendo analisar a carta de Debbie Reynolds no quesito duração da vida, com o objetivo 
de verificar se o lot do Espírito teve participação em seu falecimento no dia seguinte ao 
falecimento da filha, a atriz Carrie Fisher. 

Será analisado o ano do falecimento sob o ponto de vista dos senhores do tempo, das 
profecções, da revolução solar e dos trânsitos.  

A intenção é verificar se o poder da vontade teve interferência sobre a morte da atriz. 

 

 

Esta nativa, conhecida estrela de cinema, tem o Sol como Hyleg e ele não necessita 
alchocodem pois o Sol está em Áries, onde se exalta, é o luminar da seita e está angular. 



Recebe os anos máximos do Sol, 120 anos. O Sol é observado por Saturno, um sextil, mas 
por Saturno ser um maléfico tira do Sol seus anos menores, 30 anos, o que daria um 
longevidade de 90 anos.A nativa faleceu aos 84 anos e meio. 

De resto, considero importantes o regente da Casa 8 e os planetas configurados para a Casa 
8, ainda que benéficos.  

A biografia de Debbie Reynolds pode ser obtida na Wikipedia, por isso não vou repeti-la. 

Sua carta é essencialmente positiva:energética, correta e cordial. 

Nasceu pobre, mas galgou a fama: de fato, vemos que Júpiter, embora retrógrado, está 
conjunto à Fortuna, na casa onde está em júbilo, a casa 11, e é regido pelo Sol. 

Teve dois filhos, uma delas Carrie Fisher,  cuja biografia também consta da Wikipedia.  

Para o presente estudo da influência do Lot do Espírito,  analisarei a carta de Debbie 
Reynolds, em busca de investigar se podemos desconfiar que ela faleceu por alguma 
participação de sua vontade. 

Desde 26 de outubro de 2015 a nativa estava em uma firdária Sol, sub-regente Marte.O 
falecimento se deu a 28 de dezembro de 2016. 

Marte está configurado para a casa das doenças e está conjunto ao Nodo Norte. Faz aspecto 
e é regido por exaltação por Vênus na casa 8, domiciliada. 

Masha´alhah  observa que quando o regente da casa de vida recebe o regente da casa da 
morte, ha morte 1 

 Marte é o regente do Sol, o hyleg, então estamos diante de uma configuração problemática 
que se iniciou durante os 83 anos da nativa. 

Aos 83 anos a mesma estava atravessando um profecção de casa 12, cujo regente é 
Mercúrio. Era um profecção perigosa visto que atingia uma casa problemática e oposta a 
Marte. A partir de outubro a nativa poderia ter problemas, quando a firdária mudasse para 
Sol, sub regente Marte. 

Eis a revolução solar para 2015 que vigorou até  1/04/2016 

                                                             
1 Veja em Clélia Romano, "Masha´allhah Ibn Athari Sobre Recepção" edição da autora 



 

O signo profectado é Virgem e Mercúrio é o senhor do ano. Virgem aparece na casa 11 da 
revolução solar, e a Lua encontra-se também em Virgem. A Lua é configurada para o 
assunto dos filhos. Marte aparece na Casa 7, angular, o que representa um aviso, uma vez 
que se opõe ao Ascendente e está em Touro, a casa 8 natal.  

O regente do ano aparece na casa 6, a das doenças. 

A emissora HBO fez um documentário especial em 2016 denominado Bright 
Lights,Starring Carrie Fisher And Debbie Reynolds.  Nas entrelinhas percebe-se que a filha era 
muito dedicada à mãe, especialmente em seus últimos anos, e moravam em casas vizinhas. 
Em janeiro de 2015 Debbie Reynolds recebeu um importante premio de Hollywood pelo 
conjunto de sua obra. Nesse tempo ela estava bastante doente e sua mente não estava 
totalmente lúcida. A firdária de Sol-Marte ainda não tinha começado. Podemos imaginar 
que sua deterioração tenha se intensificado após o aniversário em abril de 2015, conforme 
demonstra a revolução solar acima. Mas Júpiter transitava pela sua posição natal, o que, sem 
dúvida garantiu otimismo à revolução solar. 

O ano de sua morte só ocorreu quando a profecção chegou ao ascendente, quando a 
revolução solar mostrou-se assim: 

 



 

 

A firdária, como já disse, era de  Sol, sub regente Marte e o senhor do ano era Vênus, 
porque a profecção tinha chegado ao ascendente. Vênus é planeta de casa 8, configurado 
para a morte. 

Vênus aparece na revolução solar na mesma longitude de Marte natal  e próxima ao nodo 
sul.  

E Marte, sub regente da firdária,  aparece na casa 12 da revolução solar em conjunção com 
Saturno, o regente do ascendente da RS. 

Na revolução solar 2015/2016 e na de 2016/2017, o lot do Espírito era regido por Marte, 
que também o rege na carta natal. Mas na ultima revolução, quando a morte ocorreu, o lot 
atinge o mesmo signo que da carta natal, Escorpião. 

Na carta do ano da morte o lot da Fortuna também é regido por Marte, enquanto que no 
ano anterior era regido por Mercúrio, planeta que também regia o ano e que não era 
configurado para a morte. 

Ha uma grande modificação entre as duas revoluções solares, portanto. A segunda delas é 
muito mais grave. 



 Não digo que sabendo da morte da filha, Debbie não tenha desanimado, parado de lutar, o 
que é função do lot do Espírito, visto que ela dependia muito da filha e é difícil imaginar 
sua vida na velhice sem Carrie. 

No entanto, independente dos lots, a posição e configuração planetária do ano da morte era 
pior do que a do ano anterior. 

Quando a distribuição chegou a Escorpião, regido por Marte, deu-se o falecimento, 
conforme a tabua a seguir2: 

                                                             
2 Tenho utilizado o programa de Curtis Manwaring, o Delphic Oracle, para realizar esse cálculo, mas é 
possível faze-lo à mão, mesmo que haja uma diferença de alguns poucos dias, pois o momento exato não 
depende só das distribuições mas também dos trânsitos adequados. 



 

  



A distribuição chegou a Escorpião3, o signo de Marte e onde estava o Lot do Espírito em 
24/11. O falecimento ocorreu 4 dias depois.   

Minha conclusão é que Debbie era energética e queria estar no controle, bem como 
demonstra o lot do Espírito em Escorpião, regido por Marte,mas o verdadeiro fato da 
morte não se pode explicar pela vontade do Espírito. 

É verdade que a distribuição dos dias chegou ao signo onde se encontrava o lot do espírito, 
mas é muito maior a importância de Escorpião ser regido por Marte, sub regente da firdária 
e o planeta a que Vênus chegou por longitude na revolução solar, sendo ela a senhora do 
ano e estando configurada na carta natal para a morte. 

Nesse dia a Lua tinha atingido a posição de Saturno em transito, em quadratura a Marte 
natal. E Vênus fazia quadratura com Vênus natal. 

O lot do Espírito é, em minha suposição, um fator que pode agir no dia a dia, imprimindo 
e encaminhando o nativo por um caminho ou outro ante os fatos que lhe sucedem, muitas 
vezes advindos da Fortuna, podendo produzir ao final resultados impressionantes.  

No entanto, em meus casos de estudo não tive exemplos de atitudes de vontade que 
contrariassem a  tessitura dos planetas.  

Mas, a vida é curta e a arte é longa. 

                                                             
3 Os que não estiverem familiarizados com a técnica das distribuições poderão consultar meu livro " Técnicas 
Astrológicas Preditivas", 2015, autora e editora Clélia Maria V.R. Romano. 


