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Seu mapa de Astro*Carto*Grafia, baseado no seu
horário de nascimento, mostra onde cada planeta
estava diretamente acima da Terra quando você
nasceu, e muito mais.
Os mapas astro*carto*gráficos têm 40 linhas; cada
linha sendo uma representação angular dos oito
planetas mais o Sol e a Lua. A angularidade é um
segredo poderoso para a eficácia da A*C*G. As
quatro direções cardeais; Leste, Oeste, Norte e Sul
são consideradas posições empoderadoras e ativadoras. Estes quatro ângulos são
chamados de Ascendente, Descendente, Imum Coeli e Midheaven - ou ASC, DSC,
IC e MH. Discutirei cada um, e fornecerei exemplos usando o rei dos planetas,
Júpiter, como guia turístico.

O Ascendente - O que Expressamos
A casa um começa o que é chamado de
Ascendente, ou ponto do nascer do Sol do
mapa. O Ascendente é simbólico de onde a
personalidade saúda o dia, ou "amanhece" no
mundo. Em A*C*G qualquer planeta
representado por uma linha Ascendente (ou
ASC) opera se expressando em nossa
personalidade e/ou interesses pessoais.
Júpiter no ASC se presta a expressões positivas
e negativas. Negativamente, a obesidade e as
doenças hepáticas podem invocar o caráter
lamentável que nega a riqueza do crescimento
pessoal e da expansão. Posicionamento de
signos, bem como aspectos a Júpiter no mapa
natal também são pistas importantes aqui. Por
exemplo, alguém com Júpiter no signo governado por Saturno, Capricórnio, pode
sentir a angústia das "oportunidades perdidas". Positivamente, Júpiter no ASC
pode ser expresso por uma vida abundante, nascida do otimismo e do
compartilhamento.

O Descendente - O que atraímos
Em frente ao ponto do Ascendente e do nascer do
sol está o Descendente e/ou pôr do sol simbólico.
Este é o lugar na roda do mapa que representa
nossas relações com os outros, a cúspide da
sétima casa. As linhas descendentes (ou DSC) em
um mapa A*C*G mostram onde atraímos
influências, consciente ou inconscientemente.
Normalmente, os mensageiros vêm na forma dos
nossos relacionamentos. Sim, no DSC nós
atraímos a outros, mas nosso aspecto de sombra
está frequentemente operando aqui. Chegar ao
problema real em questão é um desafio ao
trabalhar com o DSC em Astro*Carto*Grafia.
Normalmente, pode-se pensar que Júpiter no DSC trabalha horas extras para
manifestar oportunidades fortuitas. Tenho observado, porém, que essa influência,
que parece conter tantos benefícios, é um dos antagonistas mais poderosos. Fiquei
intrigada ao ouvir de clientes que sentiram que conviver com os ricos e famosos
exigia um preço alto em termos de poder pessoal e integridade, quando visitavam
suas linhas de Júpiter DSC. Imagens sombrias assombravam aqueles que
secretamente sentiam que tinham 'se vendido' para manter o status ou um dado
estilo de vida.

Influências Privadas - o IC
O Imum Coeli, ou IC é o lugar que
representa o ponto da meia-noite de um
mapa, a cúspide entre a terceira e a
quarta casas. Aqui está nossa fundação
e o mundo privado interior. Júpiter dá
um suspiro de alívio quando colocado
no IC em um mapa astro*carto*gráfico.
Ele se torna mais filosófico, enquanto
desfruta da profundidade e a amplitude
de sua vida familiar; o anfitrião perfeito
em sua casa expansiva. Parece perfeito,
não é?
Cada mapa A*C*G tem uma zona com
essa influência de Júpiter, mas às vezes ele está em um lugar indesejável quanto à
geografia ou interesses pessoais. Por exemplo, como cada mapa A*C*G é
individualizado, às vezes as áreas mais favoráveis estarão no meio do oceano.

Outras vezes, influências astrológicas mais agradáveis estão em lugares onde não
se tem o menor interesse em viver. Frequentemente, no entanto, padrões de
relacionamentos ou de trabalho se revelarão ao chegar a uma pessoa vindos das
áreas em questão. Uma cliente recente que mora em Nova York ficou encantada
ao entender que, embora não quisesse se mudar para sua linha de JÚPITER no
Centro-Oeste, ela imediatamente reconheceu a importância dessa parte do país na
sua vida: seu atual chefe é de Little Rock, Arkansas, e sua mãe, (sua raiz familiar)
é de Louisiana (ambos os locais no Centro-Oeste americano).

Influências Públicas- o MC
A próxima categoria de linhas em
um mapa A*C*G são aquelas que
representam o Meio do Céu ou
MC. Esta cúspide, entre a nona e a
décima casas, é o ponto angular do
mapa, representando o Sol do
meio-dia. Visibilidade máxima e
imagem pública são expressõeschave para o MC. Qualquer linha
do Meio do Céu em um mapa
A*C*G indica um lugar onde se
pode alcançar reconhecimento.
Uma combinação perigosa como
Netuno e Plutão podem até
significar indícios de infâmia. Além disso, às vezes o sucesso na arena pública vem
com um preço alto a se pagar em termos de perda da vida privada. Todas essas são
questões subjacentes àquilo que pareceria ser uma posição positiva à primeira
vista.
Ainda assim, ao seguirmos Júpiter através de suas colocações nos quatro ângulos,
ele está deliciosamente em casa no MC. Lembre-se que na mitologia Júpiter
sentou-se em seu trono no topo do Monte Olimpo como administrador do mundo
clássico. Pode-se ser visto como alguém "maior que a vida" (grandioso) em uma
zona de Júpiter MC. A não ser que haja aspectos desafiadores a Júpiter no mapa
natal, a linha de Jupiter MC é um lugar poderoso para se viver ou buscar contatos
profissionais.

Exemplos de precisão nos mapas de
Astro*Carto*Grafia são fáceis de encontrar. Um
dos mais notáveis é o mapa de George W. Bush,
que revela que no momento de seu nascimento o
planeta Plutão estava diretamente sobre Meca, o
coração espiritual do mundo muçulmano. Isso
fala de seu destino cármico no Oriente Médio, e
como ele é visto lá como uma personificação
daquilo que ele próprio ataca tão vigorosamente.
Além disso, notavelmente, sua linha de Marte no
MC (guerreiro profissional) passa diretamente
pelo Afeganistão, outra pista de suas intenções
para essa parte do mundo.
O ex-presidente Bill Clinton tem Chiron ASC, o
Curador Ferido, passando diretamente por Washington, DC. Richard Nixon deixou
seu legado de uma linha natal de Neptune no MC, que atravessa a capital da nação.
Há sempre uma conexão sincronizada revelada através desta mistura mágica de
astrologia e tecnologia, e se você tiver uma hora de nascimento correta, a
Astro*Carto*Grafia nunca irá decepcioná-lo.
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