
         Valens, em sua antologia, concede ao lote da Fortuna e ao lote do Espírito o poder de Horóskopos.
Uma técnica não muito difundida em que se pode encontrar informações importantes do nativo no que diz
respeito às condições de vida, à reputação e às habilidades inatas que deve desenvolver ao longo dos anos.
Neste artigo são apresentadas algumas considerações históricas que explicam o adjetivo “árabe”
adicionado aos lotes, e depois serão abordados os conceitos mitológicos que os fundamentam,
apresentando um breve exemplo da Fortuna como Horóskopos na interpretação do mapa de Walt Disney.
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Por Nicole Zeghbi

A FORTUNA COMO HORÓSKOPOS
 DESDOBRAMENTOS MITOLÓGICOS DA JUSTIÇA DISTRIBUTIVA

   “A Fortuna possui o poder do Horóskopos, da vida. O décimo signo a partir
dela será o da reputação; o sétimo terá o poder do Descendente ... e os outros o
poder dos outros doze signos. Pois foi estabelecido, misticamente, que o
Horóskopos e os outros ângulos relacionam-se ao Cosmos, enquanto a Fortuna
e seus ângulos, ao corpo” (Antologia, Valens - II, 18).
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         O conceito dos lotes, definidos como parte
ou porção, é semelhante ao das mitológicas
Moiras, as fiandeiras do destino que
representam a parcela ou quinhão - a “parte” de
felicidade ou infortúnio, de fortuna ou desgraça,
de vida ou morte - que corresponde a cada um.
         As Moiras instituem o destino como lei,
pairando igualmente sobre deuses e homens.
Segundo alguns autores, a trama desse destino,
estabelecido como lei, não poderia ser alterada
nem mesmo por Zeus, o deus supremo do
Olimpo. A tentativa de transpor o limite do
quinhão determinado como destino figurava
como pecado, pecado a que chamavam de
húbris, conceito associado à arrogância, ao
excesso, à "démesure", ao descomedimento e à
desobediência. O castigo decorrente da húbris
era assunto da justiça distributiva, a Nêmesis.
         Nascidas por partenogênese, as Moiras,
filhas de Nix[1] (noite) fazem parte da primeira
geração divina: Cloto, a que vai tecendo o fio da
vida; Láquesis, a que sorteia o destino e
Átropos, a que marca o corte do fio tecido por
Cloto. Coube a elas criar suas irmãs: as Erínias e
Nêmesis, bem como Thémis, filha que Gaia
confiou a Nix.

         No século VIII, a expansão dos mouros na
península Ibérica e na África fez com que o
poderoso império Islâmico, acreditando no
conhecimento como fonte de expansão e
grandeza, aliasse suas conquistas territoriais ao
desenvolvimento cultural de sua população.
Imbuída dessa motivação, a elite islâmica da
época investiu no “movimento de tradução”. 
         Esse movimento fez com que os
conquistadores vasculhassem as bibliotecas do
mundo inteiro em busca de manuscritos
científicos e filosóficos, garimpando obras em
grego, persa ou sânscrito, para que fossem
traduzidas ao árabe.
         O “movimento de tradução” garantiu que
obras como as de Valens chegassem à
atualidade e, foi ao serem perpetuadas pelos
árabes que os lotes [1], herança da astrologia
helenística, passaram a ser conhecidos como
lotes Árabes.
 
 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 
 
 

[1] Os lotes são também chamados de partes árabes e são obtidos a partir de um cálculo matemático, e geralmente são estabelecidas pela diferença do arco
entre dois planetas somado ao Ascendente. 

A LEI DO DESTINO, A ÉTICA, 
A PUNIÇÃO DIVINA E A TERRENA

“... A palavra parte vem do grego
Kleros, que significa pedaço de terra
ou território designado a alguém, do

latin pars, parte ou porção de
fortuna designada a cada pessoa

pelo destino. ”
Astrologia Hermética, Eduardo

Gramaglia
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          As Erínias, monstros alados com cabelos
entremeados por serpentes, num primeiro
momento eram a justiça punitiva, as
encarregadas do castigo determinado pelos
deuses àqueles que cometiam o pecado da
húbris. Mais tarde, sua função ficou restrita a
vingar ou punir os crimes de sangue parental.      
          Nêmesis, como dito anteriormente,
representa a justiça distributiva, o castigo aos
que rompem os limites delineados pelas Moiras.
         Thémis é a deusa da justiça, a representação
da moral e da ética inscritas nas leis divinas,
determina as regras constitutivas do direito de
cada um. Aliás, seu nome deriva do verbo
tiθε/nai (tithénai) - "estabelecer como norma".
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"Escola de Atenas" - Rafael Sanzio
[1] Segundo Hesíodo, Teogonia.
[2] Fortuna (ASC + ☽-☉ /dia), associada a Lua.  Espirito (ASC + ☉-☽ /dia), associada ao Sol.  Nêmesis (ASC + Fortuna - ♄ /dia), associada a Saturno.
 [3] O determinismo na filosofia estoica atrela o destino à responsabilidade de reconhê-lo. A única forma de evitar o pecado da húbris é conhecer a si
mesmo, já que ao aceitar a parte que lhe cabe o sujeito passa a viver em consonância com as necessidades cósmicas, correspondendo assim às
obrigações impostas pelo destino.

         É no mínimo interessante que a sutileza da
linguagem mitológica reúna como irmãs as
deusas que dividem representações e atributos
derivados de uma mesma matriz simbólica.
         Os conceitos dos lotes da Fortuna, Espírito e
Nêmesis[1] se entrelaçam ao de destino
estabelecido pelos estoicos[2] e partilhados pela
astrologia da antiguidade. A Fortuna atua como
destino; o Espírito, sendo a representação do
que se faz do inevitável, como a responsabilidade
de reconhecê-lo; enquanto Nêmesis é o castigo
ou, como diria Sêneca, a forma encontrada pelo
destino para arrastar os que se negam a ser por
ele conduzidos.
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         Walt Disney é o criador do maior estúdio de
animação de Hollywood e dos parques temáticos
da Disney.
         A falência de sua primeira empresa, e os
muitos percalços financeiros enfrentados antes
disso não foram empecilhos para os seus
desejos.
         A ambiguidade das consequências de sua
ânsia de chegar à frente de seus concorrentes é
bem retratada pelo que aconteceu durante a
produção de “Branca de Neve e os sete anões”,
quando a sua perseverante busca pela perfeição 
         
 

WALT DISNEY
 
 
 

“Desenhar todos esses personagens e suas
histórias e fazê-lo de uma forma que

transcenda tudo que já foi feito até ali, é
excruciante, doloroso e atormentador.” 
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do enredo, a atenção minuciosa a todos os
detalhes e a inovação técnica atrasaram o ritmo
de trabalho e consequentemente a finalização do
filme, sendo essas as causas de grande prejuízo
financeiro e tormento, mas também atributos que
lhe abriram caminho à desejada fama.
         O biógrafo Neal Glaber faz referência aos
sentimentos vivenciados por Walt Disney durante
esse período no documentário "Walt Disney" da
BBC:       
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         A conjunção do lote da Fortuna a Mercúrio,
regente do Ascendente e do M.C, eleva sua
condição acidental de cadência, dando a ele a
força de ação de um planeta angular.
         Marte, dispositor de Mercúrio, exaltado na
casa V, traduz os assuntos dessa casa como
fonte de poder e notoriedade adquiridos ao
longo da carreira. 
         Vênus em Júbilo, Júpiter e Saturno em
Capricórnio conjuntos à Vega, uma estrela de 1ª
magnitude, também na casa V, complementam
o testemunho, delineando o teor artístico, a
grandeza e a atemporalidade de sua obra.

[1] Considere as casas citadas a partir de agora tendo a Fortuna como Ascendente.

“Quero criar uma arte que dure séculos. ”  W. Disney (Documentário Walt Disney BBC)
(Júpiter e Saturno, o Senhor do Tempo, na casa V)

         Marte relaciona os assuntos artísticos e
recreativos da casa V a Mercúrio, Fortuna e
Nêmesis, fazendo da capacidade e necessidade
de comunicação criativa sua glória e castigo.
         O irmão (Marte – significador natural e
regente da III), seus funcionários (Saturno
regente da VI) e parceiros (Júpiter – regente da
VII) são ferramentas da fortuna criativa e
financeira (Vênus – regente da II na V).
         Nêmesis junto à Fortuna, sob a disposição
de Marte, é a persistência da insatisfação em
relação à sua reputação e reconhecimento – 
 impulso e fonte de tormento.
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        A Lua na casa XII, no signo de queda do Sol,
fazendo sextil a ele e seu dispositor, Júpiter em
queda, em conjunção a ele por antíscia na II,
dão testemunho que o reconhecimento público
e financeiro é permeado pelas aflições e
tormentos emocionais, associando esses
tormentos a questões de autoestima.
         Essas questões emocionais são reforçadas
pelas condições apontadas por Ptolomeu como
indicadoras das doenças da alma:   

         
 
 
 1. A Lua – primeiro planeta a ser considerado ao
se delinear as condições e doenças da alma:
            Não apenas em casa cadente, mas na XII,        
x          casa associada às enfermidades            
 ccccccpsicológicas;
            Sem aspecto ao Ascendente;
            Em quadratura com maléfico;
            Sem aspectar Mercúrio.
 

2. Mercúrio – segundo planeta a ser considerado
ao delinear as condições e doenças da alma:
            Disposto por maléfico;
            Sem aspecto à Lua.
 
 

            

         Mercúrio, regente da VIII e XI a partir da 
 [1], conjunto a ela, associa angústia e o
dinheiro do outro à valorização profissional,
tanto financeira quanto simbólica. 
         Marte, regente da     , o Ascendente nesse
caso, está exaltado em Capricórni0 na III,
fazendo quadratura à Lua em Libra. A Lua,
regente do Espírito, no exílio de Marte, que por
sua vez está no exílio da Lua – testemunho dos
problemas emocionais decorrentes de sua
acentuada ambição e competividade no que
diz respeito ao valor que recebe por seus
filmes (Lua e Marte no antíscia na V e II).
         A conjunção de Marte, também regente
da Nêmesis, Júpiter (regente da II e V), Saturno
(regente da III) e Sol (regente da X),
testemunha que a tenacidade, ambição e
competitividade, impulsos ao seu
reconhecimento e expansão profissional ,
foram tanto limitados quanto auxiliados pela
figura do irmão enquanto  administrador
financeiro das empresas.
         
 

A FORTUNA COMO ASCENDENTE
 
 
 

“Walt Disney era o homem mais motivado
que já vi na minha vida. O que ele realmente
queria fazer, era, como costumamos dizer no

meio oeste: fazer nome”. Richard Schickel
(Documentário Walt Disney BBC)
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Walt Disney, ganhador do maior número de estatuetas do Óscar na história, 22
premiações e 59 indicações, é retratado pelo documentário biográfico produzido
pela BBC, como um homem angustiado com a diferença do reconhecimento que

Hollywood dava a ele, diretor e produtor de animações, em comparação aos
diretores e produtores de filmes.

[1] O lote da Aquisição é a casa XI a partir da Fortuna.

A astróloga idealizadora e responsável pela publicação da
Astrolábio Revista de Astrologia, nasceu em Curitiba, iniciou
seus estudos sobre o céu em 2014, e desde então dedica-se à
essa arte, aprofundando permanentemente seus 
conhecimentos sobre astrologia tradicional. 
Na astrologia, convergem as paixões pela leitura das estrelas e
pela palavra e sua escrita. 
 www.teciduradasmoiras.com

NICOLE ZEGHBI

         Essa breve análise da Fortuna como
Horókopos reitera a elevação do status e
valorização profissional como glória e castigo
para Walt Disney. Aproveitadas em sua
totalidade, as relações que a Fortuna estabelece
entre casas e planetas, além de clarear e
confirmar as delineações feitas a partir do
Ascendente natal, podem fornecer novos
elementos à interpretação.

         Mercúrio, planeta que delineia as
condições da alma, rege o lote da Aquisição[1],
a XI do mapa da     ,  o que faz dele fonte de
benefícios provenientes da Fortuna, e da
angústia que permeia o desejo de
reconhecimento e valorização profissional o
castigo inerente a esses benefícios (Mercúrio
também rege a VIII da Y e a I e a X do radix).
 

http://www.teciduradasmoiras.com/

