


































A TABUA OU CONTEÚDO DAS VÁRIAS CONSIDERAÇÕES
DE GUIDO BONATUS.

1; Para considerar o que leva um homem a apresentar uma pergunta; 1
2; O percurso que o querente deve tomar quando vai a um astrólogo; 1
3; De quantas maneiras os planetas operam nos inferiores; 1
4; Das causas que ajudam a concretizar as coisas; 2
5; De quantas maneiras tais estados da Lua acontecem; 2
6; Outra maneira de os planetas estarem debilitados, não muito diferente; 4
7; Precauções contra aquelas coisas que levam o artista ao erro; 4
8; Ver quantas considerações se devem usar; 5
9; Considerar os ajudantes e os impedidores de um assunto; 6
10; As estrelas fixas impedem ou ajudam da seguinte forma; 9
11; Considerar as infortunas e o que elas significam; 10
12; O que significam as fortunas; 10
13; O que significa o Sol; 10
14; O que significam o Mercúrio e a Lua; 10
15; A forma como os planetas causam as suas impressões nos inferiores; 10
16; Se o significador está afligido por qualquer das infortunas; 11
17; Se o planeta está livre de impedimento; 11
18; Se um planeta está nos ângulos dos inferiores; 12
19; Se a Lua está vazia de curso; 12
2o; Se a Lua ou o significador estão ligados a qualquer dos planetas; 12
21; De que planeta se separa a Lua; 13
22; A quem se aplica em seguida; 13
23; A sua condição conforme está ligada; 13
24; Se um planeta está na sua queda ou exílio; 13
25; Se um planeta está retrógrado ou estacionário; 13
26; Se está estacionário para entrar em retrogradação ou em direcção; 13
27; Se as infortunas forem significadoras; 14
28; Se o significador estiver lento; 14
29; Se a Lua está em conjunção física com qualquer planeta; 14
30; Se o signiflcador ou a Lua estão depois do 29° do signo em que se encontram; 14
31; Quando um planeta se aplica à conjunção de outro; 14
32; Se uma infortuna for a significadora, a sua condição; 15
33; Se uma infortuna for a significadora; 15
34; Em que basear o julgamento; 15
35; Se o planeta está em signos concordantes; 15
36; Quando as infortunas significam impedimento; 16
37; Se as fortunas são os significadores; 16
38; Se os significadores estão cadentes; 16
39; Se o signiflcador está em recepção; 16
40; Se uma infortuna está peregrina; 16
41; Se uma infortuna for a significadora; 16
42; Se uma fortuna for a significadora; 16
43; Se as fortunas e as infortunas estão em lugares malignos; 16
44; Se o signiflcador estiver no seu próprio domicílio; 17
45; Se as infortunas estão angulares do; 17
46; Se o significador é uma fortuna ou uma infortuna; 17
47; Se o significador está na sua própria luz; 17
48; Sendo uma infortuna o significador, se o mal será evitado; 17
49; Se uma das infortunas for o significador; 18
50; Considerar o ou a Lua; 18
51; Se o signiflcador estiver cadente; 18
52; Quando os três planetas inferiores saem debaixo dos raios do Sol; 18
53; Se o signiflcador estiver sob os raios do Sol; 18
54; Se um dos planetas superiores estiver a 12° de distância do Sol; 19
55; Se o significador estiver peregrino; 19
56; Se o signiflcador der virtude a qualquer outro planeta; 19
57; Se o signiflcador está na VIII a partir do; 20
58; Se o signiflcador está fixo no signo em que se encontra; 20
59; Se o significador está 15° atrás da cúspide de um ângulo; 20
60; Se o signiflcador está num signo fixo, cardeal ou mutável; 21
61; Se o regente do ^ e a Lua estão com a ou a 1?; 21
62; Se a Lua está vazia de curso; 22
63; Se ela estiver longe de se ligar às infortunas; 22
64; Se ela está em Caranguejo, Touro ou Peixes; 22
65; Se o regente da VII estiver aflito; 22
66; Quando as infortunas ameaçam com o mal; 22
67; Se quaisquer eclipses se avizinham; 23
68; Nas perguntas sobre doenças, se o regente da VII está livre; 23
69; Nas viagens, se os significadores estão uniformes; 23
70; Se o regente da Lua Nova ou Cheia prevencional está em qualquer dos ângulos da coisa inquirida; 23
71; Em que parte da figura se encontra o significador; 2


72; Se a pergunta for sobre uma viagem; 24
73; Se significa o bem ou o mal; 24
74; Se um planeta está estacionário antes da retrogradação; 24
75; Se a Lua está afligida; 25
76; De que planeta se separa a Lua e a qual se aplica; 25
77; Se o significador ou a Lua estão em oposição às suas próprias casas; 25
78; Observar o signo que significa a coisa inquirida; 25
79; Observar se o significador ou a Lua estão ligados às fortunas ou às infortunas; 25
80; Em que signo está o significador da coisa inquirida; 26
81; Se o significador está numa casa angular, sucedente ou cadente; 26
82; Se o significador recebe virtude de qualquer outro planeta; 26
83; Se as fortunas e as infortunas estão igualmente fortes; 26
84; Se as fortunas estão mais fortes; 26
85; Se a Parte da Fortuna está bem ou mal colocada; 26
86; Se uma infortuna aspecta o significador; 26
87; Observar o novenário da Lua; 27
88; De que planeta se separa a Lua; 27
89; Observar o duodenário da Lua; 27
90; Se os reg. das casas em que se encontram o Sol e a Lua, etc., estão orientais; 27
91; Se Marte está angular; 27
92; Se o significador da morte se aplica ao significador do nativo; 27
93; De que tipo de coisa trata a pergunta; 28
94; Se o significador está cadente; 28
95; Se os planetas que significam a coisa Inquirida se aplicam mutuamente; 28
96; Se o significador e a Lua estão angulares; 28
97; Em que clima se está antes da pergunta ser proposta; 28
98; Se o significado da pergunta for evidenciado por conjunção ou por aspecto; 29
99; Qual será o resultado da pergunta; 29
100; Observar as estrelas fixas benévolas; 30
101; Qual é o planeta assassino ou destruidor de vida, etc.; 31
102; Como descobrir o que significa; 31
103; Em que casa se encontra a Parte da Fortuna; 32
104; Se o significador está na sua VII casa; 32
105; Se a infortuna desafortunada está na VII; 32
106; Se uma fortuna lá se encontra afortunada; 32
107; Se Marte está na II ou na X; 32
108; Se qualquer planeta aspecta duas casas; 32
109; Se o regente da V está na VII afligido; 32
110; Se ascende Escorpião; 33
146; Observar quem participará do domínio com os significadores; 49
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A ASTROLOGIA DA TRANSFORMAÇÃO
Dane Rudhyar
“Este livro” — explica seu autor — “não é um manual com regras para decorar. Trata-se, isto sim, de uma tentativa para revelar novas dimensões na prática da astrologia e destina-se a ajudar as pessoas a transcender o tipo de reações culturais que a astrologia e a psicologia modernas terão de enfrentar”.
Esta obra que, no dizer de Dane Rudhyar, é o seu testamento astrológico, seu derradeiro esforço para reformular a astrologia moderna conferindo-lhe nova orientação, representa igualmente a conclusão sobre o que ele é capaz de dizer a respeito do que chama de “astrologia transpessoál”.
Ponto culminante de quarenta e cinco anos de estudos, A astrologia da transformação é o brilhante clímax da obra astrológica de Dane Rudhyar, que dedicou toda a sua vida ao estudo das estrelas e da natureza humana.
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O planeta Saturno simboliza tanto um processo psíquico
como uma qualidade ou um tipo de experiência. Ele não é
simplesmente um símbolo de dor, de limitações e de disciplina;
ele é também um símbolo do processo psíquico, natural a todos
os seres humanos, pelo qual podemos usar a experiência de dor,
de limitações e de disciplina como um meio de ampliar a cons-
ciência e de melhorar nosso desempenho.

A persona mais secreta de Saturno é conhecida universal
mente nas lendas e nos contos de fadas. Aqui, Liz Greene traça 
o seu caráter através do signo, da casa, do aspecto e da sinastria, numa análise brilhante que revela a face oculta do planeta: 
a do Iniciador que, ao preço da nossa honestidade, amplia a
nossa consciência, aumenta o nosso conhecimento e, principal-
mente, nos proporciona mais liberdade.
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ASTROLOGIA - PRÁTICA E PROFISSÃO 
Stephen Arroyo

Jung costumava afirmar que o futuro da Psicologia repousa no reatamento das ligações perdidas entre o homem moderno e o cosmos. E é este justamente o tema geral deste livro em que Stephen Arroyo, um dos astrólogos mais conceituados da atualidade, dá uma nova feição à Astrologia tradicional, orientando-a, cada vez mais, como instrumento dos mais adequados para o progresso e o conhecimento do ser humano.
Embora ainda se encontre em processo de aprimoramento, Arroyo demonstra que a Astrologia moderna — ou o que ele chama de “Psicologia astrológica” — pode e deve ser usada com finalidades terapêuticas, graças à sua capacidade de re-sintonizar as pessoas com os ritmos e ciclos do cosmos.
Com esse intuito, muitas vezes de maneira polêmica e desafiadora, ele analisa os aspectos mais importantes — filosóficos, científicos, éticos, sociais e profissionais — relativos ao desenvolvimento da Astrologia como prática e como profissão, além de discutir os problemas com os quais ela terá de se defrontar nas próximas décadas.
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O Livro dc Instrução dos Elementos da Arte da Astrologia foi escrito por Al Biruni
para uma dama, Rayhanah, que fazia parte da corte Khwarizm levada por Mahmud
para Ghaznah em 1017. Pouco se sabe dela para além daquilo que nos é dito por
R. Ramsey VVright: “distinguia-se entre as mulheres orientais pela sua sede de
conhecimento científico e pela rara distinção de lhe ter sido dedicado um livro.”
As instruções de Al Biruni a Rayhanah são verdadeiramente abrangentes. Segundo
Wright, os Elementos “podem ser considerados como uma cartilha da ciência do
sec. XI.” Começam com secções sobre geometria e aritmética que levam a uma
completa exposição da astronomia Ptolomaica que inclui uma detalhada descrição
do uso do astrolábio. A isto seguem-se secções sobre geografia e cronologia, pois
Al Biruni insiste em considerar que ninguém se pode intitular astrólogo sem um
bom conhecimento destas ciências. Nesta edição omite-se essa parte,
apresentando-se apenas a secção astrológica que começa na página 210.
São cinco as divisões da astrologia judicial por ele reconhecidas. A primeira, a
astrologia “natural” diz respeito à meteorologia, aos tremores de terra, às
inundações e a todas as outras “vicissitudes e desastres da natureza.” A segunda é
a astrologia mundana, que diz respeito à ascensão e queda de reinos, batalhas,
revoluções, etc. A astrologia natal individual constitui a terceira divisão na qual Al
Biruni, como Ptolomeu, revela ter perfeita noção de que as considerações sobre a
hereditariedade e o ambiente modificam quaisquer indicações astrológicas. A
quarta divisão “tem a ver com todas as actividades e ocupações... e é fundamentada
nos inícios ou origens.” Esta incluiria a astrologia horária e a eleccional, seguindo-
se a quinta divisão em que a astrologia alcança um ponto que ameaça transgredir os
seus próprios limites e em que o astrólogo está num lado e o feiticeiro no outro, e
entra-se num campo de presságios e adivinhações que não tem nada a ver com a
astrologia, apesar de se manter a sua referência às estrelas.


RELACIONAMENTOS E CICLOS DA VIDA
Stephen Arroyo

Em Relacionamentos e ciclos da vida, Stephen Arroyo, um dos autores mais lidos no campo da astrologia, trata de alguns temas-chave da astrologia moderna. Este livro reúne um conjunto de palestras que versam sobre os seguintes tópicos:
1. como determinar a capacidade e a necessidade de relacionamento com outras pessoas;
2. como compreender cada relacionamento específico mediante a comparação de dois mapas astrais;
3. como usar os trânsitos e ciclos planetários de modo prático e inteligente.
O caráter espontâneo das palestras torna este livro particularmente valioso, e as numerosas perguntas feitas pelo auditório levam a certos esclarecimentos e a algumas informações interessantes que normalmente não aparecem em apresentações mais convencionais.
De estilo agradavelmente informal, Relacionamentos e ciclos da vida caracteriza-se pela mesma visão sutil, pensamento penetrante e profundidade de conhecimento e de experiência astrológica que fizeram da obra anterior de Arroyo — Astrologia, psicologia e os quatro elementos — um clássico no campo da psicologia astrológica.
Ao reformular a astrologia tradicional, Stephen Arroyo empenhou-se em reconhecer o valor da astrologia como a linguagem de vida e experiência interior mais abrangente que possa existir. Seus livros são conhecidos por sua clareza de expressão e por apresentarem conceitos astrológicos de tal maneira que o leitor consegue aplicá-los de imediato à sua própria vida.
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		ASTROLOGIA LUNAR

		Alexandre Volguine

		Na Astrologia moderna existe uma lacuna: a da análise do papel reservado à Lua.

		Astrologicamente falando, o universo só existe graças à ação combinada do Sol — Yang, o princípio ativo — e da Lua — Yin, o princípio passivo —, mas não encontramos nenhum vestígio dessa grande lei do equilíbrio cósmico nos modernos sistemas astrológicos, tais como são praticados, com bases profundamente solares.

		Ora, a Astrologia antiga conhecia tão bem o zodíaco lunar como as casas de essência lunar. Testemunhos desse interesse e conhecimento são os documentos, provenientes de diversos países e épocas, a respeito das 28 casas e dos 28 domicílios lunares. A importância dessa divisão, hoje completamente esquecida, era, em toda a Antiguidade, comparável à das 12 casas e dos 12 signos zodiacais de essência solar.

		O número 28 é o número da vida por excelência e, como a lei de analogia que governa o universo sideral e a existência de cada indivíduo é a mesma, o ritmo lunar também é encontrado em nosso organismo. Por outro lado, o número 28 é frequentemente relacionado com a iniciação e com o mundo invisível, já que o zodíaco lunar é mais esotérico e mais interior que o zodíaco solar.

		O objetivo desta obra é fornecer os meios práticos de usar esse sistema esquecido na interpretação dos horóscopos.
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		As palavras são estas três, Úvula, Gargareon, Columella; o seu significado é sempre o mesmo: dir-vos-ei

		1.		Qual é a sua substância e localização.

		2.		Quais são as suas utilidades.
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Astrologia: o cosmo e você
Astrologia: o cosmo e você é o primeiro livro de uma trilogia escrita pelo astrólogo americano Alan Oken.
Nesta obra o autor analisa a inter-relação entre o homem e o universo com uma visão holística — de integração e equilíbrio perfeitos — fiel aos mais autênticos ideais aquarianos. Alan Oken pode ser considerado um dos gurus da Nova Era.
As relações entre a Astrologia e a Astronomia, os movimentos dos astros e seus ciclos, os elementos, os signos, os planetas e seu simbolismo no mapa astrológico são alguns dos temas que o autor trata com profundidade e didatismo, de modo que o estudioso fixe os conceitos básicos ao fim de cada capítulo.
“Assim na Terra como no Céu” — antigo aforismo atribuído a Hermes Trimegisto e que serve de base à Astrologia — fixou desde a antigüidade a lei das correspondências, que estabelece a ligação entre o homem e o cosmo, permitindo uma compreensão mais ampla da vida. Por isso é que, no entender de Claude Lévi-Strauss, a Astrologia é o grande sistema que ajudou o homem a pensar durante milênios.
Mais que uma linguagem para os novos tempos, para Alan Oken a Astrologia pode ser um caminho que ajude o indivíduo a encontrar a sua forma pessoal de servir.

O horóscopo: sua viagem astrológica e Astrologia: evolução e revolução, são os outros títulos da trilogia de Alan Oken.
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Este livro foi escrito para explicar o uso das regências planetárias na interpretação de horóscopos. Nele, merecem discussão, além disso, os decanatos, as díades, os elementos, as qualidades, bem como a antiga consideração dos planetas em Detrimento, Exílio e Exaltação. 
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O ASCENDENTE - Sua Porta Kármica

Martin Schulman

O Ascendente é um dos mais importantes pontos do mapa astral. A maioria dos estudantes de astrologia aprende que o Ascendente simboliza a aparência física e que ele rege nossa visão pessoal da vida. Mas quantos de nós têm consciência de que o Ascendente é um importante indicador kármico? Neste livro, Martin Schulman nos leva numa viagem através do Zodíaco percorrendo signo por signo a fim de nos mostrar como o Ascendente é, de fato, um ponto de convergência que filtra o ser interior para o mundo. O Ascendente é a “porta” que usamos para expressar o que está contido no nosso horóscopo. São os seguintes os principais tópicos abordados neste volume pelo autor:

*	O karma impessoal;
*	Como superar a negatividade;
*	O Ascendente e os nodos lunares;
*	Descrição dos 12 possíveis ascendentes e o que eles significam em termos de karma pessoal.

Mapas exemplificativos fazem parte do livro, que é uma leitura indispensável para todos quantos estiverem interessados em entender as possíveis implicações kármicas do horóscopo.
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