Uma boa maneira de aprender astrologia
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A melhor maneira de aprender astrologia tradicional é praticar a astrologia
horária, as chamadas Questões.
Não digo que sejam fáceis, muitas são verdadeiros quebra-cabeça e nem afirmo
que não exijam do astrólogo um amplo traquejo nas técnicas astrológicas
antigas.
Mas...é a maneira mais rápida e eficaz de você testar o que aprendeu: verificar
onde e por que razão errou e lembrar-se para sempre daquele erro e tornar-se
tão atenta a esse tipo que dificilmente o cometerá novamente.
O resultado da análise vem praticamente na hora. Não ha necessidade de
aguardar meses, anos e as vezes dezenas de anos como nas precisões natais,
revoluções solares e na prática da astrologia mundana.
Com isso temos duas possibilidades: acertamos ou erramos o resultado da
questão. Simples assim.
No entanto, como temos a pergunta bem explicada pelo querente, estamos
amparados por uma questão simples.
Vejam bem, a leitura de uma carta natal é muito simbólica e um aspecto entre
significadores, digamos do casamento, podem significar não só casamento,
mas parceria, inimigos declarados, e segundo os astrólogos de fala grega, até a
morte.
Essa amplidão não ocorre em cartas horárias, ou, pelo menos, só ocorrem se o
astrólogo quiser ir além da pergunta como um exercício pessoal e responder
muito mais que o perguntado. O grande mestre Masha´allahh costumava
bordar suas análises horárias a ponto de responder muito além do que havia
sido perguntado.
Mas, se quisermos nos ater ao básico a resposta é simples, sim ou não.

Mas esse "simples sim ou não" custaram anos e anos de estudo. O astrólogo
será testado no âmago de seu conhecimento.
Em astrologia horária a Lua tem importância decisiva e coopera com o senhor
do ascendente em todas as questõe, sendo em algumas cartas mais importante
que ele ou ficando em segundo lugar. Essa é uma particularidade que não
existe em astrologia natal, por exemplo, pois aqui vamos responder inúmeros
tópicos e cada planeta tem sua importância.
Ja em astrologia horária começa-se pelo senhor do ascendente ou pela Lua.
Existem muitas especificidades neste estudo, pois a carta horária é rápida e
caminha rapidamente, enquanto a natal é fixa.No entanto, as duas cartas são
absolutas no que respondem e, uma vez chegada à conclusão correta, a carta
horária dá um diagnóstico preciso e imutável.
Para chegar a tal porém ela deve ter raiz. Se não o tiver, deve ser descartada e a
questão deve aguardar para ser perguntada em outra hora.
No entanto, se houver raiz, isto é , se a carta for radical, ela tem a resposta
contida nela.
A radicalidade depende do fato do regente da hora em que o astrólogo
levantou a questão ser um dos regentes do ascendente da pergunta. Vale
também se o regente da hora tiver dignidade no signo ascendente.
De minha parte, também considero radical a carta que apresentar o mesmo
ascendente que a carta natal do querente,que é a pessoa que fez a pergunta. Já
ao que é perguntado, chamaremos quesito.
Quantas vezes temos um problema pontual sobre o qual não sabemos a
resposta? Neste momento a astrologia horária é de extremo auxilio.
Meu maior mestre nessa questão foi Masha´allah. Em seu livro Sobre
Recepção, que traduzi do latim, ele apresenta técnicas absolutas, uma das quais
é a maneira correta de lidar com o planeta poderoso ou almutem de um local,
sem sequer fazer conta alguma. Além disso, são muitos os impedimentos
frustrações e todos os acidentes passiveis de ocorrer a impedir o encontro de
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Esta cliente de sexo feminino se sente atraída por um homem que a tem
cortejado muito.
Mas, embora ela esteja carente, não sente que no futuro poderá vir a ser feliz
com esse homem.
Como tem tido muitas decepções no âmbito afetivo, gostaria de dar a ele uma
chance, mas teme vir a se frustrar novamente.
A hora é de Saturno, e Saturno encontra-se regido por Júpiter, o regente do
ascendente: portanto posso considerar a horária radical.
Júpiter não observa o Ascendente: ele cais inconjunto a ele.
O Sol vai se aproximar de Júpiter, porém, e o que é importante, dada a
lentidão do ultimo, ele o faz antes de alcançar Marte.
O Sol transfere a luz de Júpiter para o Ascendente. Mas Júpiter está na casa 8,
uma casa difícil e de preocupações, relacionadas no caso, ao dinheiro do
parceiro. O próximo movimento do Sol é seu encontro com Marte.
Não podemos dizer que seria com a Lua, pois nessa altura a Lua já caminhou
pelo menos doze graus.
Júpiter tem exaltação em Câncer, onde se situam o Sol e Marte. A isto
dizemos que Júpiter recebe Sol e Marte em sua casa e os trata bem. Mas..tais
planetas nada tem a ver com o parceiro e sim com o dinheiro da querente.
Tentemos a Lua.A Lua está na Casa 7, no signo de Mercúrio e não faz aspecto
com Júpiter. Mercúrio, o regente da Casa 7 e da Lua faz aspecto com ela, e é
recebido por estar no domicilio dela, e também a recebe pelo fato dela estar no
domicilio dele.
A Lua se encaminha para esse sextil, inclusive, mas...observem que a Lua
atinge primeiro Marte e isto corta o sextil com Mercúrio. São minutos de
diferença, mas Marte, o dinheiro da nativa, muito mais rica que o parceiro,
impede a aproximação.

Portanto, o resultado da horária é que o relacionamento não dará certo por
razões econômicas.
Este foi o resultado que enviei, e a querente concordou com ele. Diz ela não
estar voltada para um casamento exclusivamente, mas quer tem uma vida com
diversões proporcionadas pelo parceiro.
Depois desse follow up, vemos que de fato Júpiter, regente do ascendente
estava na casa 8, o dinheiro do parceiro. Ha três planetas na casa 5, mostrando
um ênfase no lazer e na diversão.
Ela também se queixou que o namorado é demais apegado aos filhos, também
assunto de casa 5 e ela não gostaria de conviver com eles todo final de semana
como seu único divertimento.

Vamos partir para um segundo exemplo:
No caso, a querente precisa fazer uma cirurgia,mas não tem certeza se o
médico poderá atende-la, pertencendo ele a um convênio médico e tendo os
horários cheios.

A hora é de Júpiter e Júpiter faz parte d triplicidade do ascendente. Além disso
ele se encontra no ascendente. Portanto a horária tem raiz.
O regente de Libra não faz aspecto com o ascendente, estando na casa 8 o que
denota, novamente, como na primeira carta, preocupações. No entanto, o
regente de exaltação, Saturno, o aspecta. Portanto, podemos dizer que Saturno
nos fornecerá informação sobre a carta em primeiro lugar.
Saturno está cadente e retrógrado, em vias de fazer um trigono com Júpiter,
seu regente, que o observa.Até ai, nada podemos dizer pois os dois planetas
não tem qualquer significado pela questão, que exige um olhar para a casa 7, o
medico e seguir, seu compromissos.
Observe-se que a casa 10 está lotada de planetas e está angular, tendo Marte, o
regent da casa 7 nela.

Marte, por sinal, está em sua queda e combusto, mas o Sol que é o regente de
exaltação da casa 7 está angular e no MC.
Devemos procurar alguma relação Vênus/Marte ou Vênus/Sol: não ha.
Vamos à Lua, sempre partilhando junto ao regente do Ascendente significado
sobre os resultados. A Lua está prestes a mudar de signo e entram em sua
queda e seu primeiro aspecto será com o Sol. Vemos que a Lua, como cosignificante da querente fará, em futuro próximo e sem que planeta algum a
impeça, um trigono com o Sol e com Marte.
O fato da Lua estar em sua queda, mostra a humildade da querente frente ao
médico, mas ele também, apesar de ser uma autoridade solar, é regido por um
Marte em queda, portanto, não está com todo o apanágio. Ao completar a
translação de luz, que é o movimento que a Lua fará carregando a luz solar
para Marte, haverá uma dupla recepção. Isto significa que Marte recebe a Lua
por domicílio e a Lua o recebe a ele.
Ha uma forte simpatia entre ambos, mas com a situação celestial dos dois, em
tese é pouco provável que a querente tenha forças para conseguir o que quer de
alguém que também está limitado.
Mais um fato astronômico está prestes a suceder, que é a mudança de signo de
Vênus que ingressará em Gêmeos, mas isso não responde à nossa pergunta,
mostrando a querente muito mais em seus estudos, vez que fará em primeiro
lugar um aspecto com Mercúrio que já terá também trocado de signo e estará
em Gêmeos, recebendo-a.
Além disso, o Sol, vai se aplicar a Júpiter, um planeta no Ascendente que
significa secundariamente o nativo.
Barbara Dunn, a autora inglesa que escreveu um dos melhores livros que li
sobre astrologia horária, costuma fazer uma lista de prós e contras.
Contras:
1-Saturno está cadente e retrógrado
2-a Lua entrará em sua queda

3-Marte está em sua queda e combusto
4-Vênus, regente do Ascendente ou Saturno seu regente de exaltação, não
fazem aspecto com Marte ou Sol, regentes do quesito
A Favor:
1-a simpatia entre a Lua e Marte ( pouco significativa por estarem os dois
debilitados)
2-o futuro aspecto do Sol com Júpiter, que é regente do Sol e Marte e está na
casa da querente.
Segundo a pontuação, os pontos negativos são maiores.
Masha´allah dizia que um benéfico, isto é Júpiter e Vênus, em situação
angular, recebendo aspecto de um significador tinha o poder de levar a
situação à perfeição. É o que vamos colocar `a prova mais uma vez.
O que incomoda é que Marte já ultrapassou o aspecto com Júpiter e nesse caso
torna Marte muito mais aflito do que já está, pois perdeu a recepção. No
entanto, tal fragilidade refere-se , descobri por que perguntei à querente!, ao
fato do médico ser mais velho e ter o próprio filho como assistente. No caso, o
pai seria o Sol e o filho, que está recém formado, seria Marte.
O fato é que somar pontos nos ajuda a sentir certa segurança, mas a decisão
deve ser qualitativa, e aqui, nesta difícil carta horária, afirmaria que a resposta
será positiva para a querente, mas especialmente pela angularidade do Sol,
regente de exaltação da casa 7, aspectando um planeta benéfico no ascendente.
É muito risco, não é, mestre Masha´allah?
Expus de maneira inteligível as possibilidades e em que se baseava meu
veredito de que a matéria passaria.
O resultado pe que afina a cirurgia foi marcada e a querente está muito menos
angustiada por ter resolvido essa parte importante de seu problema.
Confesso que aprendi mais um pouco com o resultado dessa horária.

Mais uma vez Masha´allah tinha razão, contra todos os argumentos.

