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Desta carta natal não conhecemos nada sobre seu autor nem do homem a
quem pertenceu. A data não é fornecida, mas a posição dos planetas
respondem bem ao primeiro dia de outubro de 858 entre a e a segunda hora
depois do nascente.Deve surgir ao oriente os termos de Vênus no signo de
Escorpião( do sétimo ao décimo segundo grau, segundo os Egípcios e segundo
Ptolomeu)a hora deve estar compreendida entre as 5hs e 40’ e 6 hs em tempo
universal. Se considerarmos que o meio do céu está nos termos de Júpiter e
que nosso autor usa a tabela egípcia dos termos (os termos de Júpiter no signo
de Leão são os primeiros 6 graus), para que coincidamos quanto aos termos
declarados o grau que surge e o que culmina, devemos presumir que o
nascimento ocorreu numa faixa entre 30º e 36º de latitude, portanto dentro do
vasto território governado pelos Abbasids. Nasceu sob o califado de alMutawakkil. Sabemos que seu pai era íntimo de um grande rei e que sua vida
foi próspera, mas o parte tinha reservado para seu filho uma dignidade maior
do que a de seu pai: na verdade, ele frequenta os príncipes, torna-se um alto
funcionário, um oficial de estado(prôtonotários),submetido apenas a
autoridade real

Inicio do texto no manuscrito Vaticanus graecus 191, fo. 242v.

O nascimento parece ter sido transmitido em apenas dois manuscritos: o
Vaticanus græcus 191 (sec. XIV) pag. 242-248e o Parisinus græcus 2507 pag.
105-113. Em ambos os códigos a carta é precedida pela didaskalia [no texto
de Bezza, em latim: revolucionibus nativitatum1] de Retorio e pelo capitulo
sobre a concepção do mesmo autor cujo texto, no Vat.gr.191 é mais extenso e
articulado e tem um caráter principalmente expositivo.
A conversão anual (ou revolução solar) de exemplo que deveria seguir à
natividade e concluí-la não está presente nos dois códigos e em ambos seguese o começo das revoluções das natividades 2 de Abû Ma'shar.
Esta natividade, pela forma como foi passada, tem um claro caráter didático,
certamente desejado: o astrólogo não se dirige diretamente ao nativo e faz
preceder todo julgamento por declarações sobre o método.
Eis a relação entre as posições do texto com as obtidas por computador:
Texto

1
2

Por computador

Sol

Libra nos termos de
12° Libra
Mercúrio

Lua

Gêmeos

11° Gêmeos

Saturno

Leão

17° Leão

Júpiter

Capricórnio

18° Capricórnio

Marte

Câncer
24° Câncer
na segunda metade

Vênus

Virgem no terceiro
25° Virgem
decanato

Mercúrio

Virgem no terceiro 27° Virgem

instrução
no texto de Bezza, encontra-se em latim: revolucionibus nativitatum

Decanato
Nodo lunar
Esorpião
ascendente

17° Escorpião

A forma da doutrina das natividades desde que solicita um método que lhe é próprio, se
subdivide em três momentos temporais: o que passou, o que é presente e o futuro.
O especialista deve então antes de tudo investigar aquilo que precede o nascimento,
então aquilo que é inerente ao próprio nascimento e finalmente aquilo que se segue ao
nascimento.
Por sua vez, aquilo que precede o nascimento se divide em duas partes: uma trata dos
pais e a outra dos irmãos mais velhos.

Sobre os genitores:

Vamos começar pelos pais e diremos que, de dia, no que diz respeito ao pai nos
reportamos por natureza ao Sol, enquanto que os eventos que acontecem ao pai se

relacionam aos senhores do domicilio do Sol, aos senhores de sua triplicidade e aos
astros que tem poder no segundo signo depois daquele do Sol.
Ora na carta o Sol se encontra em Libra, em sua queda, no lugar que ascendeu primeiro
que o horóscopo, o que denota diminuição na dignidade do pai até o momento do
nascimento do filho e a pouca quantidade de seu ganho financeiro.
Isto de fato mostra a casa cadente do Sol, enquanto que sua cadência torna mais grave
tal condição: de fato, a cadência sempre produz pessoas obscuras.
Quanto à estrela Vênus, senhora do domicilio do Sol, mostra os eventos futuros. E ela
se encontra em Virgem, na décima primeira casa, avançando em direção ao Meio do
Céu e unida a Mercúrio, seu senhor: isto mostra uma prosperidade evidente e uma
elevação e poder, mostra também que no tempo futuro se tornará alguém que será
elevado e será bem aceito e trará honras, suas atividades serão bem reguladas e ele será
vigoroso e atento. E estas vantagens lhe virão através de escritos. Os senhores da
triplicidade do Sol são Saturno e Mercúrio, e Saturno está bem próximo do circulo
meridiano, precede o Sol e pertence ao seu mesmo setor e está em hexágono com o Sol
e mostra a ascensão do pai de estado a estado e de estima a estima: será-lhe conferida
uma autoridade real, deverá ser intimo de um grande rei e assumirá os mais altos cargos
por estar Saturno no domicilio do Sol, e será senhor de terras, de casas, de muitas
propriedades, já que a natureza de Saturno denota coisas similares. Não obstante, estas
coisas não permanecerão integras, pois Saturno está em sua própria contrariedade.
Depois de Saturno, Mercúrio tem a regência e está livre dos raios do Sol e está no seu
trono e em seu próprio decanato e tem virtude ativa e significa que à precedente
prosperidade outra a segue e haverá aumento da dignidade e relações com o rei e com os
mais altos administradores por causa da arte da escrita.
Ambas estas atividades são felizes, mas a segunda difere muito da primeira: se esta de
fato representa um grande aumento de orçamento a outra é mais limitada, mais doce,
mais repousante, mais fácil. E neste tempo se dá à educação e relações com mulheres
onde tem alegria, e se dedica a escutar musica e se volta para a arte da musica e tem na
alma a palavra rítmica, estas coisas em virtude da união de Mercúrio e Vênus. E depois
que os astros que tem autoridade sobre o local do Sol, isto é os senhores do domicilio e
os senhores da triplicidade, tem semelhante disposição, significam que para ele até o
final de sua vida haverá um continuo bem estar, não consumido pelo tempo nem
deteriorado pelo assalto de dívidas. Porque Saturno está direto e aditivo em seu
movimento e ele e Mercúrio e Vênus se encontram em signos de longa ascensão e
também Vênus e Mercúrio se movem mais velozmente que o Sol.
Mas voltemos agora ao tratamento da dignidade e veremos que Marte é proeminente ao
Sol e isso indica um gravíssimo infortúnio para o pai, onde sofrerá grandes perturbações
e pensamentos de morte e perigos da alma e perda dos bens por causa de alguns
conflitos com militares ou comissários de policia devido à ira dos príncipes. E isto
acontecerá em torno do décimo ano, quando a direção do local do Sol atingirá o local de
Marte. Salvar-se-á então desta desgraça porque Marte tem certa distancia em relação ao
Sol, mas desde que ambos, Marte e Sol encontram-se na própria queda, mostram uma
deterioração em sua dignidade naquele momento. E porque Marte se encontra desta
forma, significa indignação por causa deste fato e também exílio e dificuldade no
caminho e medo. E estando Júpiter em oposição a Marte e senhor de exaltação do signo

significa a remissão do mal e o alivio e diminuição do infortúnio graças a alguns
homens de ciência elogiados por sua virtude. E porque Júpiter está na terceira casa, será
devido aos irmãos e a riqueza, porque Júpiter rege a segunda casa. E a causa do
infortúnio provem dos adversários, pois Marte rege a sétima casa do Sol e se encontra
também Marte na décima segunda casa de Saturno, onde significa que a adversidade é
uma amizade simulada e isto, também porque Marte se encontra no décimo primeiro
signo em relação a Mercúrio e a Vênus e a parte do pai; são também de origem humilde,
uma vez que Marte está humilhado. Termina o infortúnio na chegada do décimo ano,
uma vez que Marte está em um signo tropical e em casa cadente.
Se deve também examinar no que diz respeito ao pai a observação do seu regente. E
este se encontra em Virgem, na décima primeira casa com Vênus e Mercúrio: isto
significa prosperidade, elevação, fama, muitos proveitos, bom êxito e vitoria e uma
grande autoridade na administração e distinção e amabilidade e o afluxo de riquezas,
por estar Vênus, como regente da segunda casa da parte do pai, e enfim, a prosperidade
do pai não será menor em todo arco de sua vida.
Ocorre em seguida comentar sobre o tempo de vida do pai e digo que o Sol e Saturno
não estão aflitos nessa natividade significando que o pai será salvo de acidentes
adversos e doenças e por outro lado a configuração em hexágono destro de Saturno em
relação ao Sol significa a longevidade do pai, como afirma o sábio Ptolomeu quando
diz: e se o Sol se configura a Saturno com uma figura feliz significa a longevidade do
pai. É preciso considerar a estrela que predomina no local do pai, sobre seu regente e
sobre Saturno; descobrimos que esta estrela é Mercúrio, colocada na casa o bom
espírito, em seu trono e aplicando-se a um astro benéfico e tudo isso mostra a longa vida
do pai. Esta indicação é, de outro lado, reforçada por serem os prorrogadores paternos
ou seja o Sol, Saturno e a parte do pai e o local paterno livres do mal; a mesma coisa é
significada pela parte do pai que se une a estrelas benéficas.
Ora, a estrela de Mercúrio concede os próprios anos médios, que são 48, embora muitas
vezes, encontrando-se neste local conceda os anos menores. Do mesmo modo também
as direções oferecem alguma utilidade: fazemos, portanto a direção da parte do pai e
veremos que ao vigésimo ano atinge a quadratura com Marte e a oposição ao Sol e isto
concorda com os anos menores de Mercúrio. Deve então naquele tempo preservar-se do
calor, do seco, das perdas; mas há esperança de salvação, pois Júpiter esta em
Capricórnio e está com respeito a esses em quadratura sinistra. Atinge em seguida a
parte do pai a quadratura de Marte depois de 26 anos e nesse tempo deve-se prestar
atenção, por estar próximo ao período menor de Marte e a Vênus.
Diremos, portanto que se ele passar ileso o vigésimo sexto ano, permanece o período da
segunda estrela significadora, a média de 30 anos de Saturno e a estes anos chega a
direção da parte à oposição a Saturno. Isto é tudo quanto à vida do pai.
Quanto à mutua disposição do pai e do filho esta traz de fato configurações do astro que
predomina sobre o pai sobre aquela que predomina sobre o nativo. Predomina no filho a
estrela Vênus, no pai a de Mercúrio, E porque Mercúrio acolhe Vênus em seu próprio
domicilio e exaltação, significa concórdia e amizade entre pai e filho, e o pai faz o
melhor para o filho e o filho obedece e escuta o pai.
Sobre os irmãos

Quanto às considerações sobre os irmãos observo os cinco locais prorrogadores dos
irmãos e eles são: o local que significa aquilo que são eles mesmos, o seu senhor e
finalmente a estrela Marte que por sua natureza significa os irmãos; considero então a
estrela que predomina sobre esses lugares e vejo que predomina o Sol e em segundo
lugar Júpiter. Ora, o Sol tem uma correspondência de virtude com Vênus; vemos de fato
que ambos estão em signos que surgem e se põe em tempos iguais e, portanto
interceptam o horizonte e o circulo meridiano no mesmo tempo. Isto, portanto significa
o nascimento de irmãos e como o Sol saiu primeiro do grau do horóscopo e está alto no
horizonte mostra que os irmãos nasceram primeiro.
Reforça e confirma este julgamento o senhor da terceira casa, Saturno, que tem
capacidade de ação no ângulo culminante e ainda o fato de estarem a maioria dos astros,
Saturno, Mercúrio, Vênus no hemisfério superior. O segundo astro predominante,
Júpiter, se encontra, segundo a divisão de casas na terceira casa e isto também significa
o nascimento de irmãos; e porque Vênus se configura a e está próxima à casa que surge
depois do horóscopo, significa o nascimento de irmãos menores e isso principalmente
encontrando um signo de natureza dupla e porque Marte, que por natureza significa o
que é próprio dos irmãos e que rege a exaltação da casa desses, se encontra em signo
fecundo, Câncer, onde aponta ao nativo o nascimento dos irmãos e também porque o
senhor da terceira casa culmina e está forte, oriental, aumentando em graus em seu
movimento e num signo de longa ascensão; e finalmente porque Vênus, senhora dos
termos da parte dos irmãos, regente da triplicidade de Marte e senhora da triplicidade da
casa dos irmãos está forte no décimo primeiro signo e num signo de longa ascensão. A
seguir, Saturno e Vênus, encontrando-se em signo estéril mostram poucos irmãos,
enquanto que Marte em signo fecundo, senhor da parte dos irmãos e da exaltação da
casa dos irmãos declara abundancia deles. Combinando, portanto as configurações que
indicam abundância com aquelas que indicam escassez, diremos que o numero de
irmãos é moderado e tende não obstante à escassez.
Ora, uma vez que o astro que predomina no assunto de irmãos é o Sol, enquanto que o
astro que predomina sobre o nativo é Vênus e o Sol e Vênus como dissemos estão
unidos numa figura harmoniosa, significa a concórdia entre os irmãos, a amizade e a
afeição. Estes mesmos significados são mostrados por Júpiter, o segundo astro
predominante, que observa Vênus por um trigono. E como Vênus está forte na décima
primeira casa enquanto o Sol e Júpiter estão em locais declinantes e em queda significa
que o nativo será mais ilustre que seus irmãos e eles passarão por muita adversidade. E
porque os astros que significam os irmãos não estão aflitos isto significa a salvação
deles e o vigor deles. Quanto à oposição de Marte a Júpiter, segundo significador dos
irmãos, significa que cairá sobre eles alguma doença, ainda que leve; os irmãos mais
velhos serão de constituição robusta e afeiçoados ao nativo. Uma vez que Vênus é a
senhora da triplicidade de Marte, da triplicidade do horóscopo e da triplicidade da casa
dos irmãos e se encontra no horizonte distando três signos do horóscopo, um dos quais é
bicorpóreo, isto mostra 4 irmãos. E é possível acrescentar dois, encontrando-se no meio
[isto é entre Vênus e o horóscopo] o Sol e Mercúrio. E porque a terceira casa é
bicorpórea o nativo terá outros irmãos de outra mãe. Mas Ptolomeu que é excelso em
sabedoria e se sobrepõe a todos, assinala a culminação e a décima primeira casa aos
irmãos da mesma mãe. Ora, o Meio Céu está em Leão e nele está Saturno, o décimo
primeiro signo é Virgem e ai estão Vênus e Mercúrio: esta figura significa abundancia
de irmãos da mesma mãe, enquanto Vênus e Mercúrio em signo bicorpóreo denotam
quatro irmãos. Quanto a Saturno, significa um irmão, mas desde que corrompe a casa

também o que significa é corrompido, E porque Júpiter e o Sol estão um em signo
masculino e quadrante masculino, outro em signo e quadrante feminino, significa que
alguns serão varões, outros, mulheres. E porque o primeiro regente da triplicidade de
Marte, Vênus, tem maior vigor que os outros dois regentes da triplicidade o vigor dos
outros dois regentes da triplicidade que são Marte e Lua, os irmãos maiores terão mais
brilho que os do meio e os menores; e porque o astro que significa irmãos e o senhor da
casa dos irmãos estão configurados [i.e. Sol e Saturno], também isso significa que os
maiores serão mais ilustres. Em outro livro encontramos a nota: freqüentemente
encontramos que o nativo tem irmãos gêmeos quando Vênus e Mercúrio se encontram
juntos em um signo bicorpóreo.
Sobre a mãe

Vênus e Lua indicam o que é relativo à mãe e a estas estrelas competem por natureza os
acontecimentos maternos. Ora, no momento do nascimento Vênus se encontra na casa
do bom espírito e conjunta ao astro que rege seu domicílio e exaltação: uma condição
que indica uma mãe prudente e serena e prosperidade, uma boa sorte e uma excelente
administração e bom êxito em todas as ações que ela inicia;é também generosa e sua
condição de vida é elevada; quanto a sua dignidade e condição são indicadas pela Lua e
pela sua disposição. Na verdade, as duas estrelas inferiores, a de Mercúrio e Vênus
relacionam-se a ela, sendo ela da mesma seita que a Lua e isto indica que a condição
materna é clara e que a mãe é ilustre e renomada. Uma vez que o astro que predomina
sobre os locais maternos é Mercúrio que está em seu domicilio e exaltação e na casa do
bom espírito, isto é sinal do aumento da prosperidade materna e ainda da excelência,
estabilidade, autoridade e ela será sempre prudente, sensata, leal e serena. E como o
mesmo astro olha o pai isso indica concórdia entre o pai e a mãe em qualquer propósito.
E da mesma forma a configuração de trigono da Lua com respeito ao Sol indica a
concórdia dos genitores, E a aplicação da estrela de Mercúrio à Vênus indica o
particular afeto da mãe para com o filho e que o prefere aos outros. De outro lado, os
astros que predominam sobre os irmãos, o Sol e Júpiter, surgem em tempo igual a
Mercúrio e isto mostra o amor da mãe para com os irmãos especialmente para com o
nativo. E a proeminência de Marte em relação ao Sol, Marte sendo a parte da mãe no
mesmíssimo signo significa que ha concórdia entre os pais, como dissemos, e também
poderá surgir entre eles um pequeno desentendimento, que não se agravará, nem
chegarão á completa discórdia, enquanto Vênus e Lua não se configuram com Marte.
Indica longevidade da mãe a aplicação de Vênus a Mercúrio e da Lua ao Sol; ela, por
outro lado, não é suscetível a doenças e acidentes, a não ser por causa da união de Marte
à parte da mãe, a qual indica leves doenças suscitadas pelo humor bilioso e por
inflamações. E porque o mesmo astro é significador do pai e da mãe, isto é Mercúrio, e
se encontra na própria exaltação e domicilio e está em sua vigor indica que é a mesma a
condição do pai e da mãe e que a eles é dada prosperidade em medida igual e a
dignidade materna seque à paterna. E ainda: sendo um o predominador do pai e da mãe,
isto é Mercúrio, sendo a mesma a triplicidade do Sol e da Lua, isto é Saturno, estes
mesmos astros são com respeito ao Sol destros e com respeito a Lua sinistros; todas
essas coisas indicam que ambos gozam de uma vida rica no mesmo nível. E como o Sol
está configurado a Saturno e à Lua isso não indica prosperidade do pai primariamente e
à mãe secundariamente. E como o parte da mãe se encontra no nono local, na exaltação

e nos termos de Júpiter, enquanto Júpiter se encontra na terceira casa, isto indica sua
lealdade e retidão, a constância de sua fé, sua humildade e seu bem querer. E uma vez
que Marte está aqui presente indica para a mãe uma viagem e temores no caminho. E
como o senhor da parte da mãe é o mesmo que o senhor da parte da fortuna, isto é a
Lua, significa que a mãe tem muitos haveres e riquezas.
Segue agora, ao exame dos eventos passados aqueles dos acidentes contingentes ao
nascimento. De fato dos acidentes que são dados por natureza alguns são
potencialidades e outros fatos. E os eventos fatuais vêm de acordo com o que é
contingente, enquanto que aqueles que são potencialidades estão de acordo com o que é
futuro. Deveremos, pois antes de tudo falar dos eventos contingentes, como por
exemplo, o parto masculino ou feminino ou similares.
Sobre o parto feminino e masculino

Examinamos este assunto pelas considerações de três principais locais do céu: o local
do horóscopo, o do Sol e o da Lua. Ora, o Sol se encontra em signo masculino, isto é
Libra e está em um quadrante masculino e se aplica a um astro masculino, isto é Saturno
e que é matutino, também.
Do mesmo modo digo que a Lua se encontra num signo masculino e se aplica ao Sol e
estas figuras mostram que o nativo é homem. A esta consideração segue a de conhecer
se o nativo nasce sozinho ou é gêmeo e veremos que o Sol e o horóscopo não estão em
signos de corpo duplo o luminar da seita se aplica a Saturno, que também não se
encontra em signo duplo. Do mesmo modo, também o local do plenilúnio não está em
signo bicorpóreo e tudo isso indica que o bebê não é gêmeo. A seguir indaga-se sobre a
condição dos membros do nativo e a sua proporção: como os dois luminares se
encontram em signos humanos e seus senhores estão em signo vocal significam
proporção dos membros do nativo e plenitude de sua figura. E isto traz em particular à
consideração os planetas predominantes no plenilúnio contiguo, os quais são o Sol,
Marte e Júpiter, o Sol regendo a exaltação e a triplicidade, Marte o domicilio e Júpiter o
termo. Ora, não estando tais astros aflitos, significam que a forma é completa e humana,
principalmente encontrando-se Vênus num signo vocal e unida a uma estrela racional.
Sobre os anos de vida

Procederemos agora a consideração dos anos de vida e examinaremos os locais de
prorrogação e os próprios prorrogadores. Prevalece aqui, sendo uma seita diurna, o
luminar da facção diurna, o Sol, mas nesta natividade ele está cadente no local que
ascendeu antes do horóscopo. Ora, nas natividades diurnas, a segunda escolha cabe à
Lua, que na presente natividade se encontra no signo seguinte, em sua ascensão, ao
ângulo ocidental; e porque este local não está configurado ao horóscopo, não tem
nenhuma força. Na verdade o sapientíssimo Ptolomeu não aceita a Lua como
prorrogador nesta natividade nem realiza sua direção. Se ao contrario quiséssemos nos
conformar com as opiniões de outros, assumiríamos a Lua como prorrogadora.
Encontramos então Mercúrio senhor dos termos e do signo no qual está a Lua
configurado a ela. Ora, uma vez que Mercúrio observa a Lua, de lugares onde ele tem
direitos, Mercúrio deve ser tomado como prorrogador. Concede, portanto Mercúrio uma

de suas três quantidades de anos, aos quais se deve proceder somando segundo a adição
e subtraindo segundo a subtração. Ora, Mercúrio possui diversos poderes:
primeiramente está direto e está aditivo em graus, a seguir está no próprio domicilio e
exaltação, estando próximo à culminar e ao ângulo culminante, no décimo primeiro
local, isto é no bom espírito. Por essas razões concede uma duração de vida próxima a
seus anos maiores que são 76. A estes se soma a quantidade menor de Vênus, enquanto
unida a Mercúrio, que são oito anos, e daí parece que o tempo de vida do nativo é de
cerca de 86 anos.Quanto ao levantamento acurado do tempo, fundamentado em cima de
eventos, se faz a direção do prorrogador e de seu contato com os astros maléficos e seus
raios e com os outros locais análogos a esses. O primeiro local aversivo ao qual o
prorrogador chega é o último grau de Gêmeos quando realiza o salto de signo a signo e
dos termos de um astro maléfico aos termos maléficos do signo seguinte.
E este local é também perigoso por encontrar-se no tropico estival. Chega a direção a
este local no grau 29 e alguns minutos, que correspondem a 29 anos. E estes anos são
próximos aos períodos menores de Mercúrio e de Vênus, onde neste momento é
apontado um infortúnio que ocorrerá ao nativo, uma vez que esse tempo é suscetível de
acidentes adversos. Em seguida o prorrogador alcança Câncer na quadratura destra do
Sol, depois de 43 anos e alguns meses e neste tempo acontece ao nativo adversidade e
doença de excesso de calor, abundancia de sangue e doenças do peito e no pulmão. Mas
neste local lhe está oposto Júpiter e significa uma rápida dissolução do males e um
distanciamento do perigo. Chega, a seguir, a direção a Marte depois dos 46 anos e
alguns meses e este tempo está próximo do período médio de Marte e indica um grave
infortúnio por doença aguda imprevista que também tem rápida solução e é menor pela
vizinhança da estrela de Júpiter e por Marte estar circundado pelos raios de Júpiter, de
Vênus e de Mercúrio.
Depois a direção alcança o corpo de Saturno após os 71 anos e alguns meses e nesta
época sobrevém o infortúnio que vem da frieza e secura e graves doenças difíceis de
ceder e dores no baço e febres com calafrios; e como não há raios de estrelas benéficas
observando o local, é bom prestar atenção nesta época. Está além disso próximo o
período maior de Mercúrio e se o nativo ultrapassar esse período chegará aos anos
maiores de Mercúrio. Quanto a Ptolomeu, nesta figura de natividade assumiria Saturno
como prorrogador porque tem muitos pontos de regência com respeito aos dois
luminares e ao horóscopo: rege de fato o local onde está o Sol por exaltação, e por
triplicidade o signo onde está a Lua; encontra-se também num local apto à prorrogação,
o próprio meio do céu, próximo ao circulo meridiano. Realizamos também sua direção:
alcança o corpo do Sol depois dos anos 50 e 1/3 e ocorre ao nativo neste tempo um
infortúnio nada grave, uma vez que não assumimos a Lua como prorrogador e o corpo
solar não danifica de fato os outros prorrogadores. Depois a direção de Saturno alcança
a quadratura sinistra de Marte depois dos 56 anos e alguns meses e sobrevém ao nativo
neste momento um grave infortúnio por um excesso de calor e uma doença relativa ao
sangue. Este momento será superado graças aos raios da quadratura destra de Júpiter e o
infortúnio se desfará e será menor, se Deus quiser.
Em seguida a direção chega a Libra e o prorrogador salta de um signo a outro e de um
termo maléfico ao termo maléfico do inicio do signo (seguinte) e o intervalo em graus
ao longo da linha equinocial é de 72 graus e 35 minutos e este momento é difícil: não há
realmente o raio de um astro benéfico que amaine o infortúnio: é, portanto um tempo

que se presta a sofrer perigo à vida. Mas segundo minha opinião o horóscopo é o
prorrogador e se deve, portanto fazer a sua direção, sem refutar a doutrina dos sábios.
De fato, no proceder neste sentido não sigo um principio pessoal, mas concordo com o
que disseram aqueles com quem uma vez aprendi. Digo portanto que o raio do
horóscopo atinge o raio da quadratura de Saturno, movendo-se no circulo equinocial de
7 graus e 43 minutos que corresponde aos sete anos e alguns meses e indica que neste
tempo lhe ocorre doença do frio e úmido e fluxo do ventre com tremores e doenças
biliares. Isto, no entanto será aliviado graças ao sextil destro de Júpiter. Alcança depois
a direção o nodo ascendente, depois de 17 anos e 7 meses, e vem neste tempo uma
grave doença na cabeça e no cérebro e a causa reside em uma discrasia do
calor.Realizando então a direção do horóscopo à oposição da Lua vemos que atinge este
raio depois de 28 anos e alguns meses. O nativo se salva, no entanto, pela presença do
raio hexagonal do Sol nos termos de Mercúrio. E em seguida goza de saúde e
preservação até que a direção atinge o diâmetro de Marte depois de 74 anos e alguns
meses e neste tampo ocorrerá um gravíssimo infortúnio.
Do semblante e da forma do corpo (do corpo)

Segue à discussão do tempo de vida aquela a respeito da forma, isto é da forma e do
semblante. Deve-se, portanto proceder ao exame dos quatro seguintes tópicos: primeiro,
no que diz respeito à forma; segundo, no que diz respeito aos acidentes corporais; então
a respeito dos caracteres próprios da alma; enfim, a respeito das doenças da alma.
Vamos agora tratar do corpo antes que da alma, uma vez que se o corpo está em
conformidade com os sentidos, a alma só se pode ter compreensão mediante o intelecto.
As casas que significam aquilo que é próprio ao corpo são o horóscopo e os astros
presentes nele e também a Lua, uma vez que vemos que não são só os corpos dos
animais, mas também as arvores e as plantas que crescem e diminuem com sua luz. O
horóscopo se encontra em Escorpião e Vênus é senhora dos termos e da triplicidade,
enquanto que a Lua está em Gêmeos e Mercúrio rege-a enquanto senhor de seu
domicilio e termos. Digo, portanto em primeiro lugar e sucintamente que a Lua está em
signo humano e o senhor de seu domicilio Mercúrio em signo vocal e é o astro que
predomina sobre o horóscopo; Vênus in signo humano e vocal e todas essas figuras
indicam a proporção e harmonia do corpo e também a coesão e relação correta das
várias partes do corpo. Quanto ao horóscopo, não está em signo humano e por isso
mostra que as partes do corpo não são todas proporcionais e por outro lado Escorpião
cria principalmente corpos desproporcionais, especialmente os primeiros graus. Depois
Mercúrio e Vênus, mostram as condições particulares e Mercúrio é matutino [ seja, com
respeito ao Sol],seja com respeito ao horóscopo, o que significa um corpo proporcional,
uma compleição branca; todavia como Mercúrio é proeminente a Vênus, a compleição
tende um tanto para o moreno. Digo também que, Mercúrio sendo matutino, o nativo
tem olhos pequenos, mas Vênus lhe dá olhos belos e grandes, olhos de falcão, e,
portanto seus olhos são proporcionais entre grande e pequeno. Estes astros significam
também um desenvolvimento regular, uma estatura alta, uma cabeleira espessa. E ainda
a mistura destes astros significa beleza, a elegância natural, a delicadeza de corpo. E em
particular Vênus significa que seu aspecto é acolhedor e que será bem-quisto por todos.
Será também robusto e de compleição quente.
Sobre as doenças do corpo

Tratarei agora das doenças de modo conciso: os dois luminares não estão angulares, não
estão aflitos, nem se unem, nem se opõe aos maléficos e isso significa a ausência de
doenças e que o nativo está preservado de infortúnios. Estando Saturno angular e
próximo ao circulo meridiano denota uma ofensa às partes inferiores e às intimas,
enquanto que a não angularidade dos outros astros significa o bom estado dos órgãos
internos, sobretudo dos mais nobres. O dano que surge é na parte inferior do corpo por
causa de humores densos e melancólicos e também de hemorróidas e de humores frios e
da grande quantidade de influxos que chegam aos membros e enfim, doenças do ventre.
Como Marte está em quadratura com a casa das doenças e à parte das doenças e ascende
depois da Lua, denota outros infortúnios que ganham a compleição do corpo e influxos
de humor agudos, pungentes, inflamantes; significa também que os sofrimentos se
constituem em torno da cabeça a qual se preencherá destes influxos e sofrerá pela
exaltação deles. As aflições da parte das doenças significa a aflição às partes inferiores
do corpo, os quadris e as partes intimas; enquanto que a união com o parte da fortuna
indica uma afecção no peito e nos pulmões e que estas partes do corpo acolherão
especialmente tais influxos humorais. Por outro lado, esta figura frequentemente indica
tubérculos, cicatrizes e sarna e também feridas causadas pelo ferro e fogo. Este sintomas
não serão nem graves, nem contínuos, mas surgirão em algum momento porque Marte
[não] é angular e está em signo tropical. Ao contrário, os sofrimentos de Saturno serão
mais vigorosos e persistentes. E como Marte ascende depois da Lua indica o surgimento
de moléstias no olho esquerdo e que este olho parece mais disposto a receber sofrimento
que o direito. Observo então o astro que predomina sobre a sexta casa e o seu senhor e o
astro que predomina sobre a parte da doença e seu senhor é Mercúrio que se une a um
astro benéfico, que tem predomínio sobre a natividade e indica, portanto a salvação das
doenças e dos infortúnios e também uma boa sorte em relação aos servos e vantagens
por parte deles. Enfim, porque Saturno é matutino significa que a maior parte das
afecções se produzirá na juventude e na idade mediana, enquanto que as afecções de
Marte ocorrerão depois da meia idade, a estrela declinando para o poente e já tendo
passado metade do signo.
Sobre o estado da alma

Quanto ao estado da alma a abordagem é universal e particular. O que é próprio da alma
se divide de fato em dois ramos, um se relaciona à parte racional e o outro aos apetites e
caráter, e aquela racional é própria a Mercúrio e a outra à Lua. Digo, portanto que,
encontrando-se Mercúrio no próprio domicílio, num signo vocal e unido a um corpo
[celeste] proporcional significa perspicácia, eloqüência e uma conformação natural
realizada para a propensão ao conhecimento das coisas. Estando a Lua no domicilio de
Mercúrio e em signo vocal e o fato de aplicar-se ao luminar maior que lhe comunica a
própria luz, indicam uma feliz disposição de caráter e desejos honestos.
Estando Mercúrio e a Lua em signos bicorpóreos mostra a variedade de movimentos da
alma, onde o nativo não permanece na mesma disposição, mas muda de uma a outra,
acompanhado de duvida e diversas reflexões. E frequentemente passará por pesares
sobre o que realizou, mas não aceitará a não ser o que é conveniente e bem feito;amará a
musica; além disso a bicorporiedade dos signos insinua uma certa negligência nas
ações. Com respeito à abordagem particular dizemos que, sendo Mercúrio regente da
Lua, no próprio domicilio e exaltação, a disposição de animo é nobre e elevada. Se de

fato fossem diferentes os significados dos astros as inclinações da alma adviriam
mescladas segundo o temperamento delas. Mas como um só astro domina o estado da
alma, o caráter próprio da alma se forma segundo o modelo daquele único astro; se ele
se encontrasse em um signo alheio colocaríamos também os outros temperamentos a
participar, segundo a diversidade do signo; mas se encontrando no próprio signo, suscita
a própria energia pura e não misturada, onde as virtudes da alma som integradas e
realizadas, superiores a cada mistura e o intelecto do nativo é perfeito, perfeita sua
faculdade cognitiva. E como este astro é matutino em relação ao Sol e ao horóscopo,
indica feliz engenho, prontidão, facilidade de compreensão das ciências e de seus
segredos. Porque também este mesmo astro é significador da disposição do caráter e
tem movimento direto, liberto da luz do Sol, não está aflito, tem união com as estrelas
benéficas, esta no próprio trono, na casa do bom espírito, próximo ao circulo meridiano,
significa um caráter acolhedor e bem aceito, bom e honesto, uma postura séria e digna.
Ele tem a arte no coração, a ciência, as doutrinas filosóficas, inclina-se à benemerência,
se apraz na musica e é prudente, reflexivo, sensível, reto no seu comportamento,
espelha-se nos melhores homens, eloqüente, afável, tem feliz disposição natural e acima
de tudo na composição de versos e é sábio, erudito, eloqüente, admirador dos antigos
sábios e inimigo de mulheres. Enfim, a aplicação da Lua ao Sol significa que ele evita o
falso e é amante da verdade.
Ainda sobre o estado da alma

Como o corpo é acompanhado de certos sofrimentos assim também a alma. Ora, tendo
já tratado dos acidentes ligados ao corpo, é necessário que digamos também sobre os
que ocorrem à alma. E quanto à alma se deve em primeiro lugar considerar se é ou não
suscetível a receber atribulações. Na verdade, quando a estela de Mercúrio observa o
horóscopo ou a Lua a alma não parece suscetível a aflições. Nesta natividade Mercúrio
observa ambos, portanto a alma do nativo não é suscetível de doenças psíquicas; e isto é
verdade também porque a Lua e Mercúrio que significam os fatos da alma não estão
aflitos nesta natividade e estão distantes dos maléficos e seus raios. Mercúrio se une, de
fato, a uma estrela benéfica e não se aplica a uma maléfica. Quanto a Lua se configura
ao luminar maior que lhe comunica a luz – esta figura é primária e de capital
importância - e estas coisas significam o vigor da alma, a benesse de seu estado, sua não
suscetibilidade às moléstias patológicas, sobretudo porque Mercúrio está no seu trono e
no signo em que se encontra não está impedido de manifestar as energias da alma. E
também o Sol que denota o intelecto não está aflito e, portanto não provem
impedimento às operações da alma. Em seguida, como a masculinidade e a feminilidade
significam também alguma coisa a respeito das afecções da alma, temos que falar
também disso.
Digo, portanto que o Sol e a Lua se aplicam mutuamente de signos masculinos e o Sol
está num quadrante masculino e se aplica a um astro masculino em um signo masculino
e em um quadrante masculino, estas coisas, quero dizer, significam que sua índole é
viril e que a fé e a coragem de sua alma são completos. É preciso investigar depois
sobre seus apetites e suas inclinações a respeito das uniões. E isso se pode conhecer
através de Marte e de Vênus: como se encontram em signos femininos ele se inclinará a
uniões com mulheres e seus atos ocorrerão em segredo e serão moderados. Por todas
essas razões concluo que o nativo não é suscetível a doenças da alma.

Sobre a dignidade da fortuna material

<a-da fortuna material>Falaremos agora dos eventos que ocorrem ao nativo no futuro e
principalmente de sua prosperidade, de sua dignidade e de sua riqueza. Nesta indagação
temos que levar em conta o parte da fortuna, que tem, com respeito ao horóscopo, a
mesma relação que a Lua tem com respeito ao Sol. A fortuna se encontra no nono grau
de Câncer, na segunda casa a partir do luminar menor, assim como o horóscopo está na
segunda casa a partir do luminar maior, e do mesmo modo em que são configurados os
luminares se configura esta parte com respeito ao horóscopo. Ora, Vênus tem sobre essa
parte os maiores direitos, encontrando-se a fortuna em seus termos, na sua triplicidade e
no seu decanato. Vênus tem movimento direto também e está distante da luz do Sol e
está na casa do bom espírito e se aplica ao senhor de seu domicilio e significa a
prosperidade completa vinda por parte do rei e aquisições e riqueza e estar de posse de
todo tipo de tesouros e vestes preciosas e vestes esplendidas e bens, os quais se
encontram só na realeza, uma vez que Vênus e Marte...e que os maiores bens se obterão
devido ao pai e a sua substancia, enquanto que Vênus significa aquilo que diz respeito
ao pai e herança dos genitores. Obterá também riqueza através da cultura e das letras,
das artes inventivas, da sua própria ocupação e da própria proficiência, dos cálculos e
das relações com os princípios, pois estes dois astros (Mercúrio e Vênus) são próximos
à culminação e porque Vênus se une a um astro posicionado no próprio trono. Isto
significa também que a Lua, senhora da parte da fortuna, que está em trigono com o Sol
mostra de fato que os princípios tem freqüente relação com o nativo.
E o significado da riqueza é robustecido por ser Vênus senhora da parte a riqueza:
vemos que de fato Vênus é senhora dos termos e do domicilio, enquanto que a Lua é
senhora da parte da fortuna e estas coisas indicam abundancia dos haveres.
Ora, esta condição não diminuirá, ao contrário será reforçada pelos esforços do nativo e
pela herança paterna; e como os astros (isto é Vênus e Mercúrio) são matutinos com
respeito ao Sol e ao horóscopo, significam que a riqueza e a aquisição virão na
juventude; por outro lado, estando no terceiro decanato, significa que a aquisição
ocorrerá no termino da vida. E todas as vezes que a direção [da parte da fortuna] chegar
aos termos destes astros se renovarão as aquisições e suas riquezas.
Isto sucederá aos 28 e 31 e 35 e 48 e 62 anos. Como também Marte se encontra com a
parte da fortuna, insinua danos e aflições quanto aos haveres, mas como Marte está
longe, não serão importantes: no entanto terá lugar em ocasiões de viagens e de
cobranças. E como a parte das riquezas está combusta significa que sua riquezas são
segredo e não são reveladas a alguns por medo dos príncipes e da autoridade. E terá
benefícios de muitas e diversas maneiras porque a Lua, Vênus e Mercúrio estão em
signos bicorpóreos; e porque estes astros não estão aflitos suas riquezas não serão
sujeitas a deteriorar-se até o final de sua vida.

<b. sobre a dignidade> Em seguida a esta explanação segue aquela <baseada na
observação> dos dois luminares e de seus senhores e dos astros que formam o cortejo
do Sol. Ora, como o Sol, senhor da seita, se encontra num signo que saiu primeiro que o
horóscopo, em signo masculino e se aplica a Saturno, sendo senhor da exaltação do
signo em que está Saturno, e alem disso sendo Saturno culminante, por todas essas

coisas, mesmo que o Sol se encontre na décima segunda casa, que a do gênio mau, é
uma força. E o astro predominante sobre a casa é Saturno que também é senhor da
triplicidade do dodecatemorio onde está a Lua e a Lua está configurada ao Sol e estas
figuras significam um aumento da gloria, a excelência do poder e que o nativo é um alto
funcionário, elevado, temível, vigoroso, potente, que tem um sucesso afortunado,
prospero, famoso e notável, que participa das assembléias dos príncipes, que recebeu
comando e autoridade. E muitos estão a ele subjugados porque Saturno culmina em
signo real, e é superior a todos, tem comando sobre seus pares em virtude de sua arte e
eles lhe obedecem; não é comandado por ninguém, mas comanda a muitos, e não pode
ser subjugado a não ser pelo grande rei de quem goza da estima e a quem é obediente.
Seu comando se estenderá a muitos locais e terá assento nos reinos e seu sucesso durará
longo tempo inalterado, invencível e sem contraste. E a sua prosperidade é reforçada
pelo trigono mutuo dos luminares, especialmente sucedendo em signos masculinos. Ora,
como o nascimento do Sol precede o horóscopo, sua prosperidade é na juventude, no
entanto não muito cedo por causa da lentidão do movimento de Saturno, mas depois dos
30 anos. Mercúrio depois é o segundo senhor da triplicidade do Sol, senhor de seu
termo e também senhor do domicilio do outro luminar, e embora Saturno tem um maior
significado não se deve descuidar de Mercúrio. Ora, Mercúrio é um dos astros que
fazem cortejo ao Sol e está na casa do bom espírito e se dirige à culminação, com
movimento direto, no seu próprio trono, unido a uma estrela benéfica: todas essas
figuras indicam que ele será honrado por príncipes e que se tornará primeiro secretario e
que lhe serão confiadas importantes administrações. Será sensato em suas ações, hábil e
capaz de administrar, perspicaz na ciência, na cultura e nos conselhos e transcorrerá sua
vida sempre em alegria em decoro e na prosperidade, sem infortúnios ou medo, mas
sempre com facilidade, abundancia e calma; e terá prosperidade uma vez que por causa
delas juntar-se-ão novos sucessos. E como Mercúrio é o astro significador, indica que
haverá sucessivos sucessos mercuriais em tempos diversos e os primeiros êxitos bons
serão mais duradouros. Em seguida, por causa da natureza de Saturno que é cheia de
angustia e temores sobrevirá adversidade e controvérsias, mas não sucederá nada de
penoso ou limitador, uma vez que Saturno não está aflito.
Terá ao contrario numerosos proventos e será dono de terras e de produtos da terra e
terá sucesso nas construções. E os seus sucessos serão contínuos, a sua dignidade
elevada até o final da vida, se bem que outra coisa aponta a estrela de Júpiter que na sua
qualidade de terceiro senhor da triplicidade do Sol indica a ultima parte da vida. Esta
estrela está declinante e humilhada e significa que o nativo passará uma diminuição de
sua prosperidade e buscará a humildade, o jejum, as preces e a beneficiência, uma vez
que Júpiter rege a parte da fé e estas coisas as realizará honestamente até o termino de
sua vida, uma vez que Júpiter é vespertino, e nisto será honrado pelo povo e pelos
príncipes até sua morte pela condição de poderio dos dois regentes da triplicidade; e em
particular Saturno, que é senhor da quarta casa e culmina, provê quantidade e duração,
enquanto que Mercúrio lhe traz copiosas riquezas, sendo significador, junto a Vênus das
riquezas. E porque a Lua, no momento do nascimento, está num movimento médio para
rápido, significa que ele se elevará de uma prosperidade média para uma maior e que
atingirá altos picos, especialmente nas letras, na administração e similares, estando a
Lua no domicilio de Mercúrio e configurando-se ao luminar maior. Quanto aos astros
que dominam sobre os ângulos todos tem força; Saturno em particular culmina, Vênus
está na casa do bom espírito, mas a exceção é Marte que significa a humilde condição
no inicio da vida e no seu primeiro terço, exatamente no inicio do primeiro terço. A
prosperidade lhe chegará sem trabalho, visto que o Sol se aplica a Saturno posicionado

no meio do Céu. Muitos estarão sujeitos a ele e ele regerá sozinho os comandos que lhe
serão confiados e terá bom sucesso em todo tempo de sua vida.

Sobre o Casamento

A estrela de Vênus é na maior parte a significadora do casamento e das uniões. E nesta
carta natal possui um duplo significado: por sua própria natureza e por ser senhora da
sétima casa que diz respeito às mulheres e uniões. E Vênus, como dissemos, se encontra
forte, distante de qualquer aflição: de fato não está retrógrada nem combusta, mas bem
aparente à vista e próxima ao ângulo culminante, na casa do bom espírito, unida ao
senhor de seu domicilio e por isso colocada em condições benéficas E de fato, mesmo
encontrando-se em sua humilhação, sua conjunção com o senhor da exaltação do signo
no qual se encontra remove o mal da humilhação e tal Vênus robusta significa núpcias
sobretudo enquanto se une aos astros benéficos e é a estrela que predomina na carta e
senhora da sétima casa: por causa dessas coisas leva necessariamente ao casamento.
Também o astro Mercúrio tem certo significado em relação ao casamento por estar
conjunto a Vênus e não estando aflito prenuncia núpcias legitimas. Por outro lado, como
Vênus, Mercúrio e Lua estão em signos estéreis indicam a temperança do nativo e que
ele não se inclina a relações, que não é ansioso, desacomodado ou um hedonista. Por
outro lado, Vênus está distante de Marte, dos seus domicílios e dos seus termos e estas
figuras mostram indolência nas coisas de Vênus, uma justa medida nas relações sexuais
ou, melhor, uma desproporção para menos. Esta preguiça é reforçada pela estrela de
Saturno que culmina num signo estéril e congela de qualquer forma o fogo do desejo.
E se Mercúrio e Vênus se encontrassem em locais contrários, o nativo tenderia à união
com homens e ao ódio por mulheres; e certamente sempre que ver em uma carta natal
Mercúrio conjunto a Vênus saiba que o nativo procura amantes; mas aqui tal paixão não
é totalmente acolhida, porque as restantes figuras são de muita temperança e ainda a
parte do casamento em Sagitário é signo de temperança. Mercúrio e Vênus observam a
parte do casamento; isto significa o matrimonio e que este será feliz e que o nativo
adquirirá riquezas e muitos haveres em razão do casamento: porque Mercúrio e Vênus
na casa do bom espírito são na verdade significadores das riquezas e indicam que a as
condições de vida do nativo crescerão sem limites e serão serenas e calmas. E como
Mercúrio, Vênus e Lua e a parte do casamento estão em signos duplos significa que terá
muitas mulheres, pelo menos mais que duas.. E estando Mercúrio no próprio domicilio
e exaltação e a parte do casamento no domicilio de Júpiter, ele se unirá a mulheres
sensíveis, ricas e ilustres. E porque Vênus esta na própria humilhação significa que se
unirá também a servas especialistas nas artes. Sendo Vênus matutina em relação ao Sol
significa que se unirá a uma mulher na juventude, e tendo a Lua já ultrapassado o
plenilúnio significa que tomará uma mulher na flor da idade e especialmente quando a
estrela de Vênus subdividirá <os tempos> junto com Mercúrio ou Mercúrio
<subdividirá os tempos> junto com Vênus. Dever-se á, portanto atentar ao vigésimo ou
vigésimo primeiro ano ou ao 24º ou 25º. As uniões de Vênus com Mercúrio significam
que sua mulher é benevolente, afetuosa para com ele para com os filhos. E uma vez que
estes astros estão na casa do bom espírito significa que entre ele e a mulher haverá afeto
e muito amor por toda a vida e que ele será inteiramente das mulheres que coabitam
com ele sem lançar o olhar a outras.

Na verdade a conjunção de Mercúrio e de Vênus mostra em muitas natividades que o
nativo se une a pessoas da própria parentela, principalmente quando a Lua rege a
exaltação da sétima casa e Júpiter, senhor da parte do casamento se encontra na terceira
casa, que significa os parentes; de outro lado, estando Vênus na décima primeira casa
significa que tomará como mulher alguém dentro do âmbito das amizades. E porque
Mercúrio acolhe Vênus e Vênus não acolhe Mercúrio significa muita afeição e
submissão das mulheres em relação a ele e que elas terão dele um afeto menor. E
porque Mercúrio rege a casa oito, significa que, por causa da herança da mulher terá
importantes ganhos. A mesma coisa é significada por ser o senhor da sétima casa o astro
significador da carta.E suas mulheres são sensíveis, versadas em letras, de belo aspecto
e ilustres pela união de Vênus com Mercúrio e serão também mais jovens que ele.
Enfim, estando Vênus num signo estéril, como a Lua, significa que ele não tem uma
propensão para as uniões; por outro o fato de unir-se o senhor da sétima casa a Mercúrio
e a angularidade de Vênus e Mercúrio com respeito à parte do casamento produzem o
casamento.
Os filhos

A delineação quanto aos filhos leva em consideração Júpiter e as suas figuras. Nesta
carta Júpiter é o significador dos filhos, porque tem direito sobre os ângulos e rege o
grau dos termos dos locais angulares e também seu decanato.
É alem disso é senhor dos termos da parte dos filhos. E na presente natividade esta
estrela não tem vigor, pois é vespertina, em local declinante e humilhada; débeis são,
portanto seus testemunhos a respeito de filhos. Quanto a locais, significam filhos aquele
que culmina e o 11º. E nestes locais temos Leão e Virgem, e Saturno culmina; são
significantes de poucos filhos e da negação de gerar, e aflição com respeito a filhos.
Estão, porém na 11º casa duas estrelas: Vênus e Mercúrio e Vênus é senhora da
triplicidade de Júpiter e da exaltação da parte dos filhos; também estas estrelas formam
um trigono com Júpiter e estas figuras significam procriação e beneficio a respeito de
filhos; estando, no entanto tais estrelas em signo estéril os filhos serão poucos e virão
tarde, especialmente encontrando-se a parte dos filhos em signo estéril. De fato, os
signos estéreis impedem especialmente a procriação e se Vênus e Mercúrio não se
encontrassem na casa 11, de certo seria negada; ao contrario, estas estrelas estão na 11ª
casa e formam quadratura com a parte dos filhos; cooperando com este juízo a posição
da Lua perto da parte dos filhos como também surgir no oriente um signo de abundância
de sêmem e seu senhor também estar num signo fecundo. E como Vênus e Mercúrio e a
parte dos filhos e o senhor da casa dos filhos estão em signos bicorpóreos significa que
lhe nasceriam gêmeos de uma só vez. E como os dois astros significadores têm
expressão masculina por sua figura matutina em relação ao Sol, e feminina pela
feminilidade do signo no qual estão, significa que lhe nasceriam homem e mulher. E
também o olhar de Júpiter para Vênus é uma figura que mostra a procriação. E porque
Mercúrio acolhe Vênus, significa que seus filhos serão amigos entre si e em acordo;
estar Mercúrio em seu trono significa que serão ricos e distintos. Quanto a encontrar-se
Júpiter, que é significador natural dos filhos em sua humilhação e em lugar cadente
indica que algum de seus filhos será de pouca qualidade e vil e falando sucintamente e
de uma vez, Júpiter em sua humilhação e Saturno culminante significam,
necessariamente aflições e preocupações por causa de filhos e talvez o nativo veja a
morte de alguns e quanto a outros se alegrará.

