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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

... ... ...

UMA TÁBUA DOS AFORISMOS
 DE JEROM CARDAN
; ; N° de Aforismos; Página
1; Aforismos gerais; 23; 51
2; Aforismos relativos às Natividades; 100; 54
3; Aforismos relativos às Revoluções; 20; 65
4; Aforismos relativos às Doenças; 44; 68
5; Aforismos relativos às Eleições; 16; 73
6; Aforismos relativos aos Eclipses e aos Cometas; 14; 74
7; Aforismos acerca da Meteorologia, Meteoros, etc.; 12; 76
8; Aforismos relativos à Lavoura; 8; 77
9; Aforismos relativos aos Acidentes gerais; 8; 79
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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.
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