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Lua em Câncer
Como podemos caracterizar neste caso a qualidade que envolve a criança
no momento do nascimento, nisso que temos denominado “casulo de
energia”? Câncer - manifestando-se através da Lua - reforça as afinidades
entre signos e planeta, constituindo-se em uma energia extremadamente
sensível, terna, branda e suave, que marca uma borda muito nítida com o
que está fora diante dela que permanece fechada outorgando uma
sensação de máxima segurança. É pura interioridade e não há aqui
nenhum acesso ao mundo exterior. Dentro deste casulo não se vê o que
está fora e a criança permanece totalmente envolto nessa energia suave e
nítida, onde reina a calma mais profunda. Podemos imaginá-lo como um
oásis interior, completamente fechado...  Se algo o toca se fecha sobre si,
escondendo-se, ou se encolhe como um caracol, ficando lá dentro. Ao
contrário da Lua em Áries, quanto mais se interioriza mais segurança
experimenta, só mais tarde, quando tenha desaparecido o eventual perigo,
voltará a dilatar-se e a retomar sua forma natural.

A modalidade protetora destas pessoas, então, se manifesta como gerador
de uma forte interioridade na qual se sente muito cômoda e segura,
abastecida e plena de afeto.

Constituição do campo afetivo.

A energia básica da criança se comunica sem nenhuma mediação -
diferente de outras luas que temos visto - com aquilo que definimos como
o arquetipicamente natural. Aqui proteção, afeto e segurança provem
diretamente da ternura, o carinho e uma forte energia simbiótica capaz de
ministrar tudo o que necessita um ser vulnerável em crescimento.



Tudo isto que é próprio da criança ao nascer, se manifestará ao seu redor
configurando as características em que se estabelecem suas primeiras
relações afetivas. Evidentemente, o vínculo com a “mãe” é neste caso
muito estreito, íntimo e sem intermediações. Podemos imaginar um bebê
gozando do calor do abraço materno, unido em seu interior. Não são
ressaltados aqui os estímulos sensoriais e nutritivos, como no caso da Lua
em Touro, mas sim a sensação de branda proteção e de alguma maneira a
encenação, que quando garantida a segurança a criança abandona. Esta
não contém perigo, como na Lua em Áries, nem está associada a distância
como em Gêmeos, obrigando a buscar um acariciamento através do
movimento e da palavra. A sensação arquetípica de máximo bem estar
infantil aqui se vê confirmada, fazendo com que inevitavelmente a criança
prefira permanecer com os olhos fechados, fantasiando e imaginando o
mundo exterior. Possivelmente pense: “Que bom é estar aqui! Que
acontecerá no mundo, que farei quando for grande? Seguramente
percorrerei a Amazônia e realizarei grandes façanhas, serei importante e
criador. Mas isto farei quando for grande, agora fico aqui, nos braços de
minha mãe...” E o problema é que, provavelmente, alguém com a Lua em
Câncer siga pensando assim aos quarenta anos...

O mundo inacessível das Luas em signo de água.
            
Toda a Lua em signo de água, em geral, constrói um lugar interno no qual
nada chegará jamais, um mundo interior inacessível para os outros.          

Mas neste âmbito não se sente sozinha e sim, experimenta um mundo
cheio de sensações, nas quais está presente a “mãe” em contato direto e
pré-verbal. A possibilidade que alguém possa entrar neste espaço psíquico
sem corresponder absolutamente com a “mãe” é insuportável, e
por isso é necessário fechar-se quase hermeticamente ao mundo
“externo”.
        .



Assim, um traço típico das Luas em água é uma grande introversão
emocional, e uma marcada renúncia a revelar seu mundo interno. A
segurança se associa a interioridade, exteriorizar é perigoso e deixar
entrar aquilo que não tem a mesma qualidade, aterroriza. Nesta primazia
avassalante de emoção não há ação, nem tangibilidade, nem palavra
possível que garanta o afeto. Os registros “objetivos” são inseguros e por
isso esse interior não deve ser entendido - seria quase profaná-lo - e tão
pouco têm sentido expressá-lo, é uma substância íntima e intransferível. 

Como veremos logo na Lua em Escorpião este mundo interno apresenta
traços defensivo-agressivo-esfuziantes e por isso estas pessoas se
refugiam em “uma ilha isolada de turbilhões”. A Lua em Câncer, no
contato, nos diz: “aqui não entra nada, porque só há lugar para mim e
para minha “mãe”...”, e à mãe não é necessário dizer nada porque ela já o
sabe, mãe advinha sem que a chame. Esta plenitude do silêncio interno
em que se é sabido que a mãe é um traço característico da Lua em
Câncer, que a sua vez, a posterior relação com os demais, conterá afeto
com a condição de que seja entendido intuitivamente.

A “Mãe”.

Do ponto de vista dos traços concretos, o cenário que corresponde à esta
Lua - como nas restantes - deve ministrar necessariamente os elementos
que expressam seus traços. Haverá por tanto uma mãe muito presente,
carinhosa e terna, muito protetora, mas que não será vivida como
mandona e de modo algum aparecerá como asfixiante, como assim
acontece com a Lua em Escorpião. Esta mãe se complementa com uma
forte presença familiar na qual está muito enfatizado a presença da
tradição. Não se trata da família ser portadora de um poder ou de algo
em especial, e sim tão só de uma identidade que se sustenta na unidade
de todos os seus membros.



Se sabe que pertence a uma história, a sonhos e laços compartilhados, cuja
presença leva a segurança e identidade e, vice-versa, a ausência destas
substâncias afetivas compartilhadas, com suas imagens e inclusive com
suas ilusões, será vivida como desamparo e desproteção.
        
Esta Lua pode estar acompanhada de uma identidade paterna que não
consegue transmitir suficiente solidez e auto-sustento para cortar o
embelezamento da mãe e a pretensa família. É dizer, é raro que o pai abra
caminho para o filho até o mundo exterior. Esta insuficiência da função de
corte com a simbiose materno-familiar faz com que mais tarde lhe seja
difícil enfrentar as exigências do social. Então buscará, consciente ou
inconsciente, âmbitos contidos ou que lhe dê uma grande sensação de
pertencer a ele, que lhe permita recriar a sensação incondicional de afeto
de sua origem.

Este padrão de saída levará, cedo ou tarde a desilusão dessa
incondicionalidade enlaçada, fazendo com que a pessoa se proteja
excessivamente em mundos fechados ou tenha que tornar-se rígida para
enfrentar o mundo, com o devido custo emocional.

Aqui se estabelece um vínculo simbiótico muito forte com a mãe ou com
quem a substitua, pelo menos nos primeiros anos. Como dissemos, isto não
está ligado ao sensual e a forte presença corporal e nutritiva da mãe, como
ocorre com a Lua em Touro, e sim a sua presença afetiva, ao forte apego a
proximidade emocional da mãe. Às crianças com a Lua em Câncer
podemos ver fixados literalmente ao colo da mãe, carregados pela sua mãe
e buscando permanecer sempre ao seu alcance. É muito visível quando são
pequenos, o pânico que lhe produz a indisponibilidade de sua mãe, ainda
que seja momentâneo. Isto não acontecerá com a Lua em Áries ou em
Gêmeos, como já foi visto, onde a distância faz parte do padrão. 
.



A criança com a Lua em Câncer não será fácil, por exemplo, passar uma
noite fora do âmbito familiar, quando registra com muita força a ausência
da energia protetora que surge dos “seus”. Durante o estágio lunar de sua
vida, descobrir outros ambientes, novas relações com os mundos
estranhos não significa para ela incentivo nenhum, e por isso na infância
insistirá em levar os amigos para brincar em sua casa. São comuns, nesta
Lua, os casos de “mamadeiras eternas” e pode ser difícil deixar a chupeta. É
perfeitamente possível vê-los - inclusive já na escola primária - tomar o
leite achocolatado da merenda em mamadeira, diante do resto dos
coleguinhas que há muito tempo o tomam em copos.

Creio que isto é um assunto para os pais, mais que dá criança. É fazê-la
cair no ridículo. Bom, esta visão é própria de uma Lua em Leão. Uma Lua
em Câncer seguramente sentirá como muito comovedora e terna esta
cena.
         
Quer dizer que este tipo de criança pode ter logo problemas de integração
com o meio porque os pais não souberam como atuar com ele? Qual seria
a maneira adequada de tratá-los, conhecendo seu tipo de energia lunar?

Em astrologia devemos levar muito à sério que os pais são uma
manifestação da energia da criança e vice-versa. A presença deste suposto
“excesso” de mimos e simbiose acontece porque está na criança a
qualidade que a leva a atravessar esse tipo de experiência. O
comportamento espontâneo da família gerará esses traços e acredito que
pretender evitá-los - como se um estivesse fora da situação - impede a
compreensão da natureza profunda da criança e a estrutura de destino
compartilhada. Nos movemos em um marco cultural que nos inclina a
responsabilizar nossos pais por grande parte de nossas desgraças e
limitações.



Acredito que para entrar profundamente em astrologia e nos entregar a
revolução que chega explícita, tenhamos que ampliar esta perspectiva.
Dado um certo nível de evolução da humanidade em que Câncer se
manifesta desta maneira, Sagitário de outra, e assim com todas as energias
do zodíaco, cada um experimentará o que lhe corresponde experimentar e
não outra coisa, especialmente nos primeiros anos de vida.
Desenvolveremos mais a fundo isto quando estudarmos a Lua em Aquário
e contarmos com mais elementos para análises. O ponto não é tentar
deixar de ser a mãe que é para que a criança “seja outra coisa”, pelo fato de
já ter estudado astrologia. Acredito que o essencial é deixar-se guiar pelo
estrito sentido comum e gerar um clima afetivo que não tencione
excessivamente esta criança, evitando antagonizar as energias que estão
presentes em sua estrutura e das quais nós somos sua expressão. As
fragmentações internas de cada um dos participantes da família - dos pais,
por exemplo, e seus conflitos externos, discussões, brigas e desencontros,
constituem as dissociações do campo integrado que simboliza a carta natal
da criança, que mais tarde desenvolverão um forte jogo de luz e sombra
para ela. A maior fluidez da energia da carta de uma criança depende
decisivamente de que seus pais compreendam a si mesmos e
compreendam a estrutura familiar - de destino - que formam.
         
Então, voltando ao que dizíamos, esta energia materna associada a Lua em
Câncer não comanda nem manipula. Gera uma forte dependência, é certo,
mas o faz através de um afeto genuíno, não há ali uma mãe que deseja
“algo mais”, por trás de seus gestos de proteção, ainda que as Luas em
Escorpião custe a acreditar que isto seja possível...
         
A mãe, o pai, o núcleo familiar que corresponde, brindam afeto e carinho
sem que apareça nenhuma sensação consciente de comando ou de perigo
atrás dos cuidados, como seria o caso da Lua em Escorpião. Ao contrário,
que a mimem, a queiram, a abracem, que compartilham o tempo com ela,
imprime na criança segurança. 



A Lua em Câncer tomou isto como algo muito natural e a fantasia de que
logo lhe pedirão algo ao contato, diretamente não tem cabimento neste
circuito. Esta Lua, por tanto, outorga uma base afetiva muito sólida na
infância; a dificuldade não reside na qualidade do afeto e sim na
possibilidade posterior de não identificação dessa simbiose e não ficar
atrapalhado no mecanismo da dependência.

Mas precisamente por tudo isso, largar a chupeta ou ser desmamado é
todo um trabalho para estas crianças, já que se trata de um sistema
energético em que não há corte possível com “a mãe”. Os carinhos são
fundamentais porque não tem importância se na vida real, por outros
fatores do complexo lunar, perdeu sua mãe na infância ou foi órfão.
Sempre encontraremos uma tia, uma avó ou uma irmã maravilhosa que a
recriam e  uma cadeia de figuras maternais-familiares que preencherão
este espaço.

Dependência da permanência
Esta disposição basicamente afetiva é o tesouro desta Lua. O problema
surgirá quando a necessidade de energia afetiva se converte em um
hábito e essa alta sensibilidade emocional protetora se transforme na
condição de segurança. É evidente que se esta pessoa - já em sua idade
madura -  segue associando a segurança e afeto com a particular
qualidade emocional que é própria do que necessita a criança,
estabelecerá relações de dependência contraditória com outras energias
de sua carta natal.
         
O talento afetivo se transforma em uma desmedida necessidade de
pertencer e proteção, o mecanismo básico será garantir sempre este tipo
de afeto, ligado a estreita intimidade. São pessoas que sabem como fazê-lo,
porque possuem esta qualidade, isto lhes recorta o raio de ação,
reduzindo-as a habitar os pequenos espaços em que é possível
desenvolver este tipo de contato estreito.



A dependência do afeto maternal e envolvente os obriga de forma
inconsciente a uma posição em que “sempre vou ser o filho, sempre estarei
protegido, sempre alguém vai cuidar de mim adivinhando toda a minha
ternura, vulnerabilidade e potencialidade, ainda que não me mostre nem me
ponha a prova no mundo...” A outra face desta tendência simbiótica é que
se verá obrigado a evitar todas aquelas situações onde sinta a ausência
desta qualidade. A chave é perceber o mal-entendido deste circuito, que ao
eternizar uma situação que foi real na infância, faz com que a pessoa se
anule e se reduza à poucos vínculos entranhados dos quais depende
enormemente, diminuindo sua perspectiva do que está fora. O mundo
externo, ou seja, o resto das energias de sua carta, sempre é excessivamente
difícil para este nível, e o desenrolar dos acontecimentos a leva, sem que se
de conta - por exemplo se o Sol está em Aquário ou Sagitário - a se
condicionar nesta desmedida busca de proteção.

O paradoxo tem a ver com a solidão: no interior protegido nunca está só,
subjetivamente, mas é provável que se esteja rodeado de ilusões protetoras,
que à leva a apequenar o mundo real no condicionamento da subjetividade.

Não mostrar seu mundo emocional equivale a negar sua

condição de água...?
            
Não se trata simplesmente de se mostrar. Na realidade o mecanismo destas
pessoas faz com que fiquem fechadas dentro de um mundo interno. Neste
sentido, “se amo o oásis”, querer “tirar água deste oásis” é uma profanação.
Por isso, confiar a alguém o que está acontecendo interiormente representa
um esforço tremendo... Em geral, para estas pessoas é muito fácil
exteriorizar suas emoções cheias de ternura, carinho e vulnerabilidade; as
mostram “só em família” ou em ambientes onde se sintam intensamente
protegidos ou muito queridos. Fora disto, possivelmente se comportem
como um caracol e mostram um lado mais duro e defendido, sobre tudo nos
casos dos homens.



Então, o contato disso, “só o digo a mãe”...
           
Sim, mas na realidade esta já sabe, de modo que não precisa dizê-lo, não
são necessárias as palavras e tão pouco as classificações. Mas além das
possíveis dificuldades no vínculo - que muitas vezes ficam salvas por sua
ternura e sensibilidade - o verdadeiro problema desta pessoa é conhecer a
si mesma. Sua fantasia inconsciente lhe disse que é a mãe - ou quem se
projete esta qualidade - quem sabe tudo acerca dele. Esta fantasia faz estas
pessoas muito reticentes em desenvolver uma capacidade de introspecção
e autoconhecimento. É difícil penetrar na trama de suas próprias
subjetividade, causa repúdio fazê-lo e é vivido como algo desnecessário.
Porque se estou aderindo a sensação interna de que “sou entendido e
adivinhado” cada vez que seja necessário, como posso saber de mim se
deleguei completamente esta função? Assim é difícil à estas pessoas ir a
fundo na compreensão de seu mundo emocional mais complexo. Não
querem expor-se nem se confrontar com ele porque ali se sentem muito
vulneráveis em relação a si mesmos, é dizer, em relação ao resto de sua
estrutura.

Isto pode estar inclusive idealizado a partir do próprio talento, no sentido
de que a emoção resolve o mundo da própria emoção e não através de
outros canais. Mas recordamos que o mundo emocional que estamos
falando é de uma criança com os olhos fechados, que imagina o universo e
ilude a si mesmo com histórias, mitos e ilusões familiares que, por ser
compartilhadas, lhe conferem segurança. O hábito de imaginar o mundo
em vez de enfrentá-lo tende a repetir-se e reforçar-se porque - obviamente
- a realidade nunca coincide com este refúgio superprotegido e cheio de
sonhos.
         



É de se supor que se trata de pessoas altamente suscetíveis...

Sim, são pessoas muito fáceis de iludir. Claro que esta dificuldade com a
dureza do mundo pode ser muito contraditória com o resto da carta.
Pensem por exemplo em alguém com o Sol em Áries, - ou em Capricórnio,
Leão, Aquário, etc, - e com a Lua em Câncer. É alguém que em princípio
desconhece sua natureza temerosa e sua necessidade extrema de
proteção.

Inconscientemente buscará refúgio em âmbitos e situações onde possa
projetar seu imaginário materno, sem advertir a dependência que
estabelece com essas pessoas e cenários. Como para sua Lua os mundos
impessoais são aterrorizantes, se verá levado a trabalhar em lugares onde
possa projetar a existência de vínculos muito pessoais, ainda que mais
tarde descubra que estes não eram assim. Por exemplo, buscará
instituições, empresas familiares ou atividades que lhe proporcionem um
contorno em que possa imaginar que faz parte de uma família e que
compartilha o carinho de uma permanência incondicional. Não só quer ser
conhecido e querido por todos, mas supõe que tem de ser tratado com a
mesma consideração, pois faz parte de uma família real. Pode permanecer
indefinidamente ali, onde conseguiu isto, ainda que isso dificulte a sua
expressão, sua criatividade ou seu crescimento. Se o conhecem há muito
tempo e lhe tratam como membro da família, porque trocar isto por outro
lugar onde não o conhecem, em que se sentiria desamparado? E desta
maneira, sempre por razões similares, a pessoa com a Lua em Câncer vai
ficando estagnada em situações de extrema inércia afetiva.

Na verdade, não se trata do medo do contato - como ocorreria com a Lua
em Touro - e sim de ter definido um mundo emocional muito pequeno e
de não poder tolerar a ausência desta sensação de pertencer e segurança.
Por outro lado, o fato de que isto ocorra inconscientemente, obviamente - a
dificulta. 



É possível que um ariano com a Lua em Câncer se arrisque e fique muito
exposto em muitas ocasiões, mas sua identidade lunar, ao sentir-se muito
desprotegida, o fará fixar-se inconscientemente em vínculos e situações
que terminarão por impedir suas iniciativas mais autênticas. Isto se
completa com a dificuldade para enfrentar o mundo como ele é com sua
tendência compensatória, a fantasia de que em algum momento o fará
com êxito. Cedo ou tarde ficará demonstrado que se tratava de uma
ilusão.

Ainda que estas pessoas se movam em mundos muito fechados,
constroem constantemente grandes projetos e imaginam contatos
extraordinários. O traço mais infantil deste mecanismo lunar é o de
perguntar-se “que vou fazer quando crescer? ” Isto é: a sensação de que
quando quiser ir mais além dessa situação segura, poderá crescer e se
lançará a demonstrar toda a sua potência. A negação da realidade e a
dificuldade para estabelecer relações objetivas, é o que faz com que estas
pessoas demorem muito em desenvolver todo o seu potencial.
         
Mover-se em contextos impessoais implicará tolerar uma sensação de
vazio muito grande para esta Lua e, como geralmente para obter
segurança no contato, impregnará em sua fantasia os vínculos
relativamente impessoais de familiaridade. Esta ilusão acerca de uma
afetividade que não é real pode trazer-lhes muitas dificuldades. Quando
está na oficina de seu chefe, por exemplo, imagina que está em família,
com seu pai ou seu tio. Esse imaginário o faz sentir-se seguro, só termina
quando o chefe começa a comportar-se com critérios puramente
profissionais. Aqui a pessoa já não compreende o que acontece e se
sente preterida, maltratada e inclusive traída, porque o outro não
correspondeu a seu contexto imaginário. Isto acarreta um grande número
de equívocos e de situações dolorosas, em que a Lua vê confirmada sua
fantasia de dureza do mundo



Se não há possibilidade de “familiarizar-se”, esta Lua faz com que a pessoa
se retraia e inclusive fuja de algumas situações, quando o mecanismo está
muito ativo. Ter que tomar decisões taxativas, circular por mundos
objetivos ou por ambientes impessoais, a tencionam muitíssimo. Esta Lua
não poderá aceitar nem compreender jamais, por exemplo, que numa
oficina seja necessário despedir alguém por necessidade de racionalização
e não por problemas pessoais. Para ela, sempre cabe fazer uma exceção
baseada em questões afetivas, porque qualquer decisão deveria estar
mobilizada sempre pelo afeto. Então reduz as possibilidades de interação
real para estas pessoas, quando a Lua não está integrada corretamente
com o resto do sistema. A quantidade de garantias afetivas que necessita
para tomar decisões, atualizar e realizar contatos é, em muitos casos,
excessiva e por isso pode permanecer em situações estancadas. O fato de
colocar tudo como afeto os leva a estabelecer vínculos simbióticos, com
um apego desmesurado por marcos substitutivos do familiar, onde podem
imaginar a presença de um afeto incondicional.

O refúgio da fantasia.

A dificuldade básica consiste em compreender a atividade desse mundo
interno em que se refugia para não enfrentar o que está fora já que, com
sua fantasia, é capaz de gerar situações irreais sem perceber. Uma pessoa
com o Sol em Áries, Ascendente em Aquário e Lua em Câncer, por
exemplo, pode sentir-se um herói da guerra das galáxias ainda que passe a
metade de sua vida dentro de sua casa, olhando vídeo. O vínculo
inconsciente de invadir toda uma confrontação pode levá-los também a
depender de pessoas que se façam reféns do lado duro da vida ou a
arriscar consigo situações que não se sentem capazes de enfrentar, com a
consequente acumulação de mal-entendidos. E quando estalam
dolorosamente as respostas são ainda mais infantis, porque o plano dos
eixos e da realidade externa é demasiadamente contundente para ser
suportado e não podem compreender porque nada os protege desta
situação.



Nos momentos mais difíceis, quando esta Lua tem medo ou se sente muito
insegura, busca seus substitutos favoritos: volta com a mãe, se fixa na
família, se mete em sua casa ou inclusive se fecha em sua habitação sem
sair. Dificilmente se sente só porque ali tem tudo o que necessita: seu gato,
suas plantas ou seu computador. Quem sabe se ponha a decorar as
habitações ou volte a olhar velhos álbuns de fotos ou, a relerem algumas
cartas: mas nunca se reconhecerão como solitárias. O básico é o hábito de
fechar os olhos e de meter-se para dentro, na segurança do mundo
conhecido, porque o imaginário diz que desta maneira os problemas se
resolvem sozinhos.
         
Nesta descrição estou enfatizando, obviamente, não a necessária busca do
afeto da pessoa diante de uma situação difícil, e sim a atitude negadora que
se recria em seu mundo infantil. O afeto conseguido por esta via não dá
força a Lua em Câncer para enfrentar as situações, muito pelo contrário,
alimenta suas ilusões e posterga o conflito até o momento em que
inevitavelmente chega ao desenlace traumático. Devemos aprender a
registrar e avaliar as distâncias internas que gera em uma pessoa a
identificação com a Lua, assim como as ilusões acerca de si mesmo e da
realidade, próprias de seu mecanismo.

Suponhamos novamente um Sol em Áries com uma Lua em Câncer, a
autonomia entre estas duas energias tão diferentes em um nível dissociado
- e a consequente dificuldade para juntá-las - será geradora de conflitos
mesmo que o mecanismo permaneça na sombra. De resto, esta pessoa é
muito mais vulnerável e afetiva do que acredita quanto se identifica
exclusivamente com seu Sol em Áries. E é ao mesmo tempo muito menos
dependente e necessitado de afeto do que sente quando o mecanismo
lunar se impõe. . 



Mas o processo é na realidade muito mais complexo, porque a negação da
Lua canceriana por um Sol combativo em Áries, cedo ou tarde a levará a
buscar refugio em pessoas e situações que contradigam todas as
iniciativas arianas, e vice-versa, se a pessoa permanece em demasiado
tempo sumida na simbiose que possui sua Lua, seu Sol em Áries a
disparará explosivamente até outra aventura heróica em que voltará a
sentir-se terrivelmente desprotegida, para alimentar novamente o círculo
vicioso. O que deve ser compreendido é o circuito, a distância interna
entre estas duas dimensões existentes na pessoa. No caso da Lua, se trata
de discriminar entre as verdadeiras necessidades de segurança e a
distorção perceptiva que gera o mecanismo.

Os filhos
       
Uma característica muito importante desta Lua é que a experiência de ter
filhos pode ser bastante complexa, porque eles rompem o eixo desse
mundo perfeito, “só com a mãe”. É evidente, por outro lado, que estas
pessoas amam muito seus filhos e se vinculam com eles por um talento
nato. Mas a experiência da própria maternidade - ou paternidade - é
psicologicamente difícil porque lhes exige sair desse lugar imaginário e
seguro, em que, mesmo sendo adultos, ainda fantasiem que são filhos. Ser
mãe ou pai implica sair da posição simbiótica e assumir a responsabilidade
de enfrentar o mundo, isto assusta essa criatura vulnerável, que ainda
acreditam ou sonham ser.

Até esse momento, é usual que inconscientemente se abriguem no lugar
do filho, ainda que às vezes aparentem ser a figura protetora. Ter um filho
os forçará muito mais a amadurecer, neste ponto se faz muito visível, nesta
Lua, a distância entre o talento e o refúgio.



Assim, possuem um grande talento maternal e uma maravilhosa
capacidade para criar, seus refúgios são em muitos casos a postergação
desta experiência. Isto ocorre sobre tudo com os homens, é típico que as
chegadas dos filhos provoquem crises muito profundas, que por certo
terminem sendo muito positivas porque lhes permitem expressar outra
matiz da Lua e integrá-la criativamente ao sistema. Ali a qualidade
protetiva fica totalmente incorporada ao serviço das necessidades reais
dos outros.

Talentos da Lua em Câncer

A mim, custa imaginar o talento desta Lua...
Deveria ocorrer o contrário, porque a Lua em Câncer é uma Lua em seu
domicílio. Isto quer dizer que Câncer e a Lua são signos imediatamente
afins, que reforçam mutuamente suas qualidades. Por isso, esta é uma
Lua arquetípica e é fácil supor que essas pessoas profundamente
afetadas tenham uma grande capacidade para conectar-se com as reais
necessidades emocionais dos outros. Assim, como diante de alguém “em
catástrofe” a Lua em Gêmeos tentará explicar-lhe o porque de sua
situação e a Lua em Touro lhe preparará uma comida - sendo em ambos
os casos uma proteção das próprias necessidades e um remédio de
duvidosa eficácia - a Lua em Câncer tomará facilmente contato com as
necessidades emocionais reais da pessoa. Algo a leva a responder com
sensibilidade inata diante do requerimento emocional do outro, criando
um clima em que se sinta parte do contexto e satisfeito. Se pode verificar
que estas pessoas são muito tranquilas, muito carinhosas e sabem como
dar segurança aos outros. Às vezes, só sua presença apazígua
naturalmente a inquietude emocional alheia porque tem algo muito
calmo e seguro na base, que lhes permite tomar contato com o mundo
interno dos outros, inclusive em suas turbulências. Se trata de uma
habilidade inata, de um instinto para o emocional e para produzir nos
demais o mesmo efeito “oásis” que guardam em seu interior. 



Em geral possuem uma grande capacidade para criar âmbitos de
contenção para os demais e compreender as correntes emocionais e as
verdadeiras necessidades afetivas de uma situação, seja esta familiar,
grupal ou institucional, assim como uma real aptidão para a educação e
cuidado de crianças e jovens. Mas quem sabe seu maior talento reside em
destilar uma especial qualidade afetiva, que permite aglutinar as pessoas e
a produzir uma forte integração em grupos e instituições.

Alguns comentários gerais

É preciso reiterar que tudo o que foi dito acerca da Lua se refere a
formação lunar da necessidade de uma energia que se projeta, durante
certa quantidade de tempo, a um ser que está organizando e constituindo.
Essa presença de energia e vibração protetora é um requerimento de todo
o processo evolutivo e, neste sentido, a Lua é imprescindível.

Podemos pensar nosso sistema energético como irradiando energia
através das distintas etapas. A semelhança do desenvolvimento de um
embrião, primeiro tem lugar o crescimento de certos aspectos enquanto
outros ficam latentes. Logo eles crescem e posteriormente também os
outros, até que formam todo o organismo.

Assim, necessariamente, a primeira energia que se manifesta é a nossa Lua
e esta terá a qualidade de darmos uma vibração protetora que filtre a carga
excessiva das outras vibrações da carta natal.
        
Ou seja, que o sistema energético filtra a si mesmo. Isto é necessário
porque a força de outras energias potentes em demasia deve ser dosada.
A Lua tem a função de raiz que permite que cresça e se vá organizando
um psiquismo, até que o estado de seu crescimento perceba que chegou a
hora de romper esse “casulo protetor”. .



Este é o segundo passo necessário e a Lua está concebida no sistema
para brindar esta função. Deste modo, chega o momento em que já não é
necessário que a Lua filtre o resto da carta.

Agora bem. Qual será nossa dificuldade?

Que em geral, permanecemos muito tempo dentro do “ovo protetor” e, em
consequência, vivemos nossa energia distorcidas por este filtro. Vivemos
o conjunto de nossa carta natal a partir da Lua por muito mais tempo do
que o realmente necessário.

Isto gera uma consciência temerosa de si mesma, temerosa do próprio
destino, porque seguimos experimentando a estrutura natal através da
necessidade de proteção.

Um segundo ponto é que, eventualmente, desenvolvemos consciência do
restante de nossa carta natal, mas em situações de insegurança ou de
perigo voltamos a ser “o pinto que se esconde no ovo”. Isto é o segundo
movimento que tendemos a fazer com a Lua, ou seja, que já se produziu
uma experiência e uma capacidade de sintetizar o conjunto das energias,
quando uma situação ultrapassa certo limite emocional ligado ao temor a
consciência volta a submergir-se no refúgio lunar e segue fazendo as
coisas a partir dali.
         

De modo que cada vez que há medo ou um susto, há Lua?
            
Qualquer situação que ponha em contato com o desconhecido ou
perturbador pode produzir temor, mas isso não significa necessariamente
“estar na Lua”. Uma coisa é o temor normal, e outra é ter medo e tapá-lo
com uma resposta que distorce o contexto real. Este último sim, é o
mecanismo lunar, ou seja, algo que não se impõe de maneira consciente e
automática para evitar que ocorra o que mais o assusta.



E desta maneira nos identificamos com a Lua sem saber que

estamos assustados...

Claro, porque ativando a energia mais familiar - que por regra geral não é
a mais eficaz - tapamos de um modo inconsciente a presença deste temor
ou do desconhecido. O mais provável é que, se tenho consciência de
estar assustado, não se ative o mecanismo lunar e fique naturalmente
inibido pela presença de outras qualidades do sistema, permitindo que
aflorem os temores ocultos que eram mascarados.

Estes são os pontos de partida básicos, necessários para nossas
indagações. Em astrologia é imprescindível voltar continuamente a eles
porque não são instintivos, isto é, não se resultam naturais. Se o perdemos
de vista, começamos a significar o que escutamos das posições não
congruentes com a astrologia. A Lua pode mostrar-se através de
descrições ambientais e de características de comportamento das
pessoas. Mas esta é uma visão astrológica muito clássica e é muito
importante dar-nos conta de seus limites.
        
Aprofundando, podemos dizer que a Lua nos aparece através de
descrições psicológicas, enfatizando as consequências daquilo que ficou
afetivizado nos primeiros anos e que nos fala deste vínculo entre a mãe e
o filho. Desta maneira, a carta natal se assemelha tanto a um mapa das
estruturas psicológicas como a um mapa de tudo o que ocorreu a pessoa,
em termos de identificações com seus pais. A Lua pode nos aparecer
assim como um “teste projetado” ou como um instrumento de trabalho
para um terapeuta, facilitando o diagnóstico daquilo que demoraria meses
para indagar às cegas.

Esta é uma tendência que hoje, diria, é quase dominante em astrologia.



Agora bem, em minha opinião, isto é fundamental, mas não é o fim da
questão porque o trabalho com a Lua, por exemplo, excede em muito o
vínculo inicial com a mãe e em absoluto se limita ao mesmo, ainda que seja
congruente com ele. Não é simplesmente descrevendo-se a mãe  que isto
se resolve, porque a matriz está e seguirá manifestando-se em outras
situações ao longo da vida, em que o mecanismo voltará a repetir os
comportamentos infantis.

Ou seja, é preciso compreender a tendência a autonomia e a dissociação da
energia lunar e a maneira como esta se impõe. Mas, mais tarde, já
dissolvida esta autonomia, a energia seguirá aparecendo e configurando
situações que exigirão respostas integradas. Isto nos obriga a uma
compreensão cada vez maior da qualidade energética associada a Lua, que
seguirá sempre formando parte da vida. Distinguimos nitidamente a
repetição energética - que é inevitável - da projeção psíquica que interpreta
da mesma forma os cenários manifestados e responde da mesma maneira.
Uma coisa é a projeção das marcas infantis provocadas pelas primeiras
manifestações da energia e outra muito distinta é a exteriorização
recorrente de uma estrutura em que a consciência deve descobrir
ciclicamente novas respostas e possibilidades.
         
A abordagem profunda deste tema é muito mais difícil de sustentar que o
psicológico ou o astrológico clássico. Quando falamos de Lua, estamos
falando de “vibração lunar”, e é importante recordar que a carta natal
simboliza uma dinâmica vibratória própria de cada um de nós.

Assim, podemos falar de distintos tipos de vibração - entre as que se
encontra a lunar - e de aprendizagem da consciência, que emerge para
adquirir maestria nesse campo vibratório.
         



Que quero dizer com “vibração”? Um tipo de energia particular que
convoca qualidades similares ou complementares e que se manifesta
“atraindo” pessoas ou situações. Há um tipo de energia particular que é
simbolizada pela Lua, outro tipo simbolizado pelo Sol, Marte, Ascendente,
etc. constituindo em nós algo assim como um entrelaçamento, um traçado
de distintos níveis vibratórios e de distintas qualidades que geram
consciência e respondem à ela.

Um segundo ponto, é que nossa consciência - nossa sensação de
identidade - se identifica com algumas destas vibrações e ficam
capturadas nelas, rechaçando outras. É dizer, a consciência tende a não se
distribuir, a não recorrer aos distintos registros vibratórios e sim a ficar
fixada em algumas, polarizando os outros aspectos - da mesma estrutura
que inevitavelmente serão experimentado como antagônicos e geradores
de conflito.

No nível vibratório básico em que nossa consciência se fixa é a da Lua.
Este é o ponto. Por isso, trabalhar a Lua, quer dizer dar-se conta qual é o
tipo de energia, qual é o tipo de vibração com a que nos identificamos e
que geramos inconscientemente como modelo de segurança.

Este último - que geramos energia, obviamente de forma inconsciente, e
de alguma maneira às demais respondem a ela e vice-versa - é algo que
começamos a registrar ao entrar mais à fundo na análise energética. Os
demais se “engancham” com certos níveis nossos de energia e a sua vez
nos arrastam até ela. É dizer, há uma retroalimentação entre o “fora” e o
“dentro”, de modo que já não podemos pensar que tudo depende de nós
mesmos. Se trata de um campo interativo em que se manifesta
determinada energia. Depende da pessoa o fato de permanecer
identificada com esses níveis ou abrir-se a um campo mais amplo, onde o
antagonismo pode diluir-se em níveis de maior síntese. Isto é básico para
nossa investigação.



Esta relação interna é gerada por mim?
           
Não, esta relação interna é a relação interna. Se digo “eu a gero...”, isto
supõe um “eu” mais ou menos consciente e separado que irradia isto em
outra forma autônoma. O difícil é pensar que formamos parte de um
campo vincular com pontos criativos, entrelaçados entre si. Isto não é fácil
de intuir, mas é o que constitui a trama daquilo que - a falta de outra
palavra - chamamos nosso destino. Este mistério vincular e criativo e sua
relação com a forma do sistema solar é o que acredito que não devemos
discutir, ainda que não possamos compreendê-lo. De outro lado,
reduziremos a astrologia a processos meramente psicológicos,
apequenando o que está mais além do humano e a dimensão de nossos
contextos culturais.

Então, o determinante nesta maneira de registrar é onde se fixa

a consciência?

Bem, assim como passo inicial, porque essa fixação produz resultados
específicos. Neste caso, se o nível vibratório da totalidade do sistema se
fragmenta e a consciência fica submergida no nível lunar, então a pessoa
permanece em uma posição regressiva e infantil. Isto traça um destino
para esta situação particular, é dizer, determina uma posição e uma
circunstância com respeito as demais energias da carta natal.

Sempre que se produz fortes encontros energéticos, isso tem a

ver com a carta?
            
Não tem porque haver interação que não esteja simbolizada na carta, não
no sentido de que “está tudo escrito” e sim na descrição de interações de
hologramas criativos em rede. Assim, para que uma pessoa nos cause
impacto, tem que estar o equivalente energético em nossa carta, porque de
outro modo não há encontro.



Mas, um pode ir terminando com outro ao longo da vida?
            
A consciência pode mover-se cada vez com maior liberdade criativa dentro
de sua própria estrutura e por certo que este desenvolvimento interno irá
se expressando no término de vínculos, ainda que “términos” não me
pareça a palavra mais adequada. É possível comprovar que em nossa vida
seguem aparecendo pessoas cuja modalidade anos atrás nos
relacionávamos drasticamente: e o fazemos porque isto faz parte da matriz
energética de nossa carta. Mas se houve um florescimento do processo e
uma ampliação da consciência, essas pessoas já não produzem mais a
mesma reação, fascinação, temor, antagonismo, dependência, etc. que
produziram antes, o que nos permite descobrir a criatividade inerente
a esses vínculos.

Mas parece que, lamentavelmente, o comum não é isto, e sim

que se envolvam sempre com o mesmo tipo de pessoas.
            
Bem... este é o “cotidiano” do astrólogo clássico. Como se supõe que pode
fazer uma previsão um astrólogo clássico? Baseando-se que as pessoas
responderão de modo previsível, isto é, enquanto seu padrão energético se
manifeste, ela manterá a mesma identificação ou posição de sempre. Assim,
se representará a mesma dramática que incluí um desenlace
preestabelecido e, por esse motivo, previsível. Para um astrólogo é muito
mais complicado abrir vias de não identificações e aprendizado da
consciência, habilitando a possibilidade criativa dentro do mesmo padrão
interativo. Isto é o profundo, mas a tendência a responder sempre da
mesma maneira diante do movimento cíclico de nossos padrões é o que
nos leva a dizer “estava escrito...” Aqui não há aprendizado algum, não só
no sentido simples e linear do aprendizado pessoal, e sim no
aprofundamento da relação criativa entre consciência e energia.


