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Lua em Virgem
A energia do signo de Virgem expressa a presença de uma ordem funcional
na qual cada aspecto da realidade se encontra sistematicamente integrado
aos outros, daí que o bem estar de cada parte se alcança elevando o bem
estar do sistema em sua totalidade (serviço).

No caso da Lua, o corpo da criança que nasce com esta qualidade, encontra
sua comodidade e segurança na presença da ordem e em uma certa restrição
dos movimentos, que tem como finalidade colocar sua atividade na função do
conjunto. Toda resposta espontânea e imediata aos estímulos externos será
experimentada como perigosa, sendo que poderia levar a desordem e
eventualmente ao caos. Uma minuciosa ênfase aos detalhes e uma atitude
altamente crítica faz o mundo se constituir em sua atitude básica, posto que
ambos comportamentos permitem demorar e elaborar os impactos
potencialmente amenos de “fora”, com sua temida desordem.

Este corpo nasce envolto em uma qualidade que não retém a espontaneidade
diante do excesso, mas inibe as atitudes que tendem a criar um espaço
próprio e exclusivo. Estas são substituídas por comportamentos associados a
compartilhar espaços e tarefas com outros, onde ser útil é muito mais
importante que expressar, pedir, pegar ou lutar para obter algo.

A mãe da Lua em Virgem
Do ponto de vista estritamente energético, tudo isto está implícito na criança,
ela é portadora dessas condutas conhecidas como seguras. Sabemos que esta
energia deverá aparecer em sua vida, onde busque naturalmente afeto, o
feedback com as pessoas que a encarnam constituirá a matriz que fará de
espelho e será apta para atualizar a energia virginiana presente nela desde
sua origem.



Podemos deduzir então, quais deveriam ser as características desse mundo
afetivo, que é a mãe da criança. Nele deverão estar altamente valorizados a
ordem e a prodigalidade e, eventualmente, o ideal desta “mãe”- consciente
ou inconsciente - será de ter um filho muito sério e eficiente, limpo, com
seus brinquedos perfeitamente ordenados...tudo em seu lugar, ela o observa
espantada dizendo “que maduro é meu filho”, ou “que madura é minha filha”.

Na Lua em Virgem o afeto é o contrário de um comportamento ingênuo,
espontâneo e exploratório, que prova, se equivoca e necessita de descargas
físicas ou emocionais de tempo em tempo. A criança sentirá que só os
comportamentos que indiquem amadurecimento serão premiados com afeto
e isso é, precisamente aquilo que não é próprio do mundo infantil.

Em muitos casos a mãe é uma pessoa que necessita de alguém que a ajude
a organizar-se devido a carências internas ou inclusive problemas psíquicos
- e deposita na criança o apoio que necessita. Esta, em consequência, se vê
obrigada a ocupar um lugar ao qual não está preparada, mas do qual
depende o encontro afetivo com sua mãe. Seguindo uma veia humorística
essa mãe perguntará a sua filhinha “que anticoncepcional me aconselhas? É
uma mãe que estabelece conversas supostamente mais maduras com seus
filhos, tratando-os como se fossem adultos e convertendo-os em
interlocutores privilegiados de suas virtudes e problemas. As crianças,
entretanto, seguem organizando seus brinquedos e estudando em um
manual. Como escutar música sem perturbar a “abuela”? E mais tarde
perguntam a mãe: “posso chorar agora, mamãe?” A regra afetiva implícita no
vínculo com a mãe e filho estabelece que se brincar, deverá fazê-lo de forma
ordenada, sem mudar as coisas e sem entusiasmar-se. É amado pela mãe se
tudo fica perfeitamente em ordem e ele permanece disponível para ajudá-la
no correto funcionamento do lugar, inclusive em suas necessidades
pessoais.



Começa a constituir-se o circuito
Neste vínculo se organizam uma série de  condutas visivelmente adaptadas
que resultam exigentes em demasia para qualquer filho, no sentido que o
comportamento emocional é considerado incorreto. Que o afeto que
necessita surja quando respeita essa premissa, equivale a dizer: “tenho que
me comportar como um grande”, ou seja, de forma medida e criteriosa,
inclusive adiando seus desejos em benefício das necessidades dos outros.

Neste sentido, a Lua em Virgem tenciona de uma maneira muito particular
o conjunto da carta natal, abrindo dois caminhos possíveis para a pessoa:
ou cumpre absolutamente esse programa hipermaduro, inibindo sua
espontaneidade - que mais tarde deverá aparecer de uma forma dissociada
- ou a demanda lunar fica posta totalmente na figura materna, polarizando
outras partes da carta que necessitam  transgredir essa padrão
hipermaturo. No segundo caso, a rebelião ou a desordem serão modos de
compensar e iludir essa matriz inibidora, mas deixando uma inevitável
sensação de perda de afeto por não “fazer o correto”.

Essa tentativa de iludir a Lua, não é algo que ocorre 

com todas as cartas?
Estamos diante de um caso muito especial, porque o que dá segurança a
Lua em Virgem é praticamente uma negação do infantil. Isto gera uma forte
sensação que “sou amado desde que não seja infantil”, e isto é uma
paradoxo difícil de sustentar porque o erro é que “eu sou e necessito
manifestar-me como tal.”

Mas não vamos confundir a Lua em Virgem com a Lua em Capricórnio.
Aqui não se trata de ser adulto por assumir responsabilidades e minimizar
as necessidades em prol de uma meta, mas sim, estabelecer uma faceta
muito mais mental e criteriosa. 



Se persegue um comportamento perfeito, não no sentido de
reconhecimento e sim, no contato, não mostrando falhas e sendo capaz de
responder com “inteligência”, sensatez e altruísmo diante de todas as
situações, ou como dissemos antes, gerando por oposição a sensação de
não ser amado porque não consegue responder com esse nível de
amadurecimento. Muito mais adiante na vida, esse terrível e geralmente
inconsciente medo levará a pessoa ao caos e a situações paradoxais. O
círculo vicioso, para ela, consiste em organizar tudo a fim de escapar da
constante ameaça de desordem, mas fazê-lo de uma maneira basicamente
infantil e imatura, que persegue ao contato, uma recompensa afetiva. Assim,
nesta ordem defensiva, é possível chegar a real problemática do que está
acontecendo e gerando as situações, mas que por outro lado, o reprimido
atuará de forma invisível, desenvolvendo-se cedo ou tarde, na ordem em
que se pretendia constituir.

Aquilo que se tem valorizado com tanta sensatez e inteligência se revela
como uma resposta basicamente imatura e regressiva diante da realidade,
pode ser uma dolorosa surpresa, difícil de aceitar para as pessoas que
possuem este mecanismo.

Um mundo pequeno e ordenado
Como o afetivo se relaciona com a hipertrofia de uma mente ordenada, é
importante observar os hábitos de uma Lua em Virgem. A consciência se
manifesta como uma memória de computador, na qual constantemente
aparecem sinais e dados que pretendem dar conta dos mínimos detalhes
acerca do funcionamento perfeito de um sistema. Qualquer desvio deve
ser imediatamente corrigido e toda a desordem resolvida. A Lua em Virgem
deveria sempre “saber tudo” nisso consiste sua segurança, mas é
importante que isto seja distinto da Lua em Gêmeos. O “saber tudo” dessa
última se refere a ter toda a informação possível e realizar com elas
associações mentais rápidas e brilhantes, mas de modo algum estas
requerem ser validadas na prática.



Na Lua em Virgem, o contato está ligado a uma inteligência mais lenta,
mas que deve dar sempre respostas sensatas sobre a realidade, pois a
sobrecarga é muito maior. A uma necessidade de vergonha, ponderação e
madura reflexão, que deveria ser capaz de antecipar-se aos problemas. Por
ser assim - e as respostas adequadas para resolvê-lo - deveriam conhecer-
se de antemão. Este é o sentido de “saber tudo”.

Haverá então muita obsessão...
Por certo, há uma tendência muito forte a ter tudo sobre controle, tudo
previsto. A atenção está posta na observação dos mínimos detalhes e isto
é que dá segurança. Se uma variável sai do controle, surge a insegurança e
a sensação de caos eminente, ativando-se o mecanismo. É evidente, que o
que se vê nesta Lua é um talento para o detalhe e para ordem, não se trata
do Sol em Virgem, no qual esses traços expressam profundamente a
pessoa. Aqui são basicamente defensivos e o mecanismo não outorga o
talento de pôr em ordem o desconhecido, nem a necessidade de que
exista a ordem para sentir-se seguro. Em toda a Lua damos
inconscientemente por certo que deveriam estar presentes - sem que às
gerassem - aquela capacidade que no Sol somos capazes de irradiar por
nós mesmos. Daí que o movimento mais provável, quando o mecanismo
da Lua em Virgem se ativa, seja o de se refugiar em um hábito, tarefa ou
situações suficientemente pequena e enraizada que permita dar conta de
todos os detalhes e estabelecer uma ordem minuciosa. Essa sensação
tranquiliza a pessoa, mas a um só passo da situação - refúgio em que se
esconde, o mundo poderá estar desabando e ele não se dará conta.
Todo o mecanismo lunar nos faz atuar como crianças que se tapam os
olhos, acreditam que ninguém as está vendo. A dependência da sensação
de segurança que nos dá a pauta lunar faz com que recordemos
dramaticamente a realidade para gerar essa sensação. 



Assim como a Lua em Gêmeos “desfruta” a ilusão de que entender uma
situação garante que suas consequências desagradáveis não se manifestem,
podemos ver uma Lua em Virgem ordenando placares, corrigindo erros em
um escrito, trabalhando sobre objetos pequenos durante horas ou realizando
todo o tipo de rituais. Isto cria nela a sensação de que nada mais poderá
acontecer, por isso age com minuciosidade e concentração e inclusive com
verdadeiro talento e entrega aos outros. Nesse apequenamento do campo,
em que pode desempenhar o talento ordenador lunar, o que gera a sensação
de “mãe” - que a sua vez recria a vibração conhecida - mas que geralmente
dá respaldo à problemas mais profundos que não podem ser ordenados
desta maneira.

A inibição da espontaneidade...
O realmente complexo nesta Lua é que há um grande desapego e protelação
da espontaneidade, em função do correto. Com o tempo essas pessoas
terminam reprimindo muita dor, agressividade, necessidade de liberdade... Se
transformam em seres muito carregados e contidos, prenunciando assim, a
tendência a sintomas físicos: úlceras, problemas intestinais e de pele, etc.
Estar dentro desse “computador” inconscientemente faz com que julgue o
próprio desejo, expressar o que está acontecendo no exato momento, resulta
em algo muito difícil para a pessoa, e muito mais quando eventualmente,
chegue a saber que “tem de ser espontânea” porque isso fica gravado como
um “saber” mais do mecanismo, transformando-se em uma falsa
espontaneidade.

É muito difícil que uma Lua em Virgem expresse toda a carga contida. Isso
seria um comportamento desordenado e inadequado, mas é necessário
advertir para quem - não para o aspecto realmente mais maduro e integrado,
e sim para a criança que a pessoa leva dentro de si e que depende
emocionalmente do que sua mãe - Lua disse. 



Assim, podem dar respostas adaptadas e sobretudo racionalizadas na que se
dilui ou pelo menos justifica a carga. Um amigo com a Lua em Virgem, que
necessitava descarregar sua raiva acumulada, me confessou: “sabes o que
faço quando estou com raiva? Quando estou no carro e passo por uma
estação de trem ou debaixo de uma ponte, fecho os vidros e grito com
tudo...” Certamente ele se sente assim totalmente liberado, mas essa
descarga satisfaz mais a “mãe” que a totalidade do sistema. Se para
descarregar-se tem que programar a cena, é claro que a espontaneidade
equivale a um mistério total para essa pessoa. Por suposição, mais tarde,
ocorrerá algo crítico que as fará explodir, sem possibilidade de que
controlem a situação. E nesses momentos, a sensação de caos, por terem
saído do “estabelecido” é muito grande, e é aqui onde se põe em jogo a
capacidade de recorrer a outras qualidades para resolver  a situação, ou ao
contrário, aparece a impossibilidade de sustentar o vazio emocional, e volta
disparar o mecanismo.

Racionalidade, eficiência e praticidade.
Na Lua em Virgem há sempre uma mente que testa, que calcula todas as
possibilidades e que se instala no lugar do observador crítico das situações,
com a qual se protege do inesperado, provenha isso do interior ou do
exterior. Seguir procedimentos minuciosos nos quais é preciso respeitar uma
sequência de passos, em que cada detalhe é importante, fica
inconscientemente valorizado pela segurança emocional que proporciona,
levando-as a enfatizar exageradamente os métodos e a forma de fazer as
coisas, em detrimento da exploração e improvisação. É evidente que nesta
Lua o contato com o afeto aparece através da eficiência, da racionalidade e
do desenvolvimento de atividades úteis e valorizadas pelos demais.

Um traço comum - que sintetiza a versão de não estar preparado diante dos
imprevistos e o desejo de ser útil através da praticidade - é que geralmente
levam consigo todo tipo de instrumento, remédios e coisas eventualmente
necessárias, porque o ideal é que nenhuma emergência os pegue
desprevenido.



É possível reconhecer, uma Lua em Virgem, porque todos recorrem a seu
“bolso mágico”, que sempre está a serviço de quem necessite, por qualquer
problema, fazendo com que se sinta útil diante de todos.

É sempre muito bom ter amigos assim...
Bem, vejam se esta frase não resume o núcleo da problemática da Lua em
Virgem. Os demais pensam assim dessas pessoas, as querem desta maneira
e por essa razão, porque “sendo útil se consegue afeto”. Isto é como um
núcleo ecológico, ali há energia disponível se o ocupa e, precisamente, este
é o padrão interativo que reforça a imaturidade do mecanismo desta Lua. A
pessoa nasce com uma qualidade que, nesse momento, é um talento e uma
modalidade energética organizada das primeiras experiências, a qual a
criança explora o campo total de qualidades com que nasceu. Até aqui não
tem nenhum problema. Logo, isto se traduz, pelo desdobramento natural
dos campos de energia, em um cenário que condiciona a experiência
afetiva de uma maneira particular, como já temos visto, para a Lua
virginiana, isto se dá com a ordem, a racionalidade, etc. Agora bem,
chegamos ao ponto em que este condicionamento natural e necessário
transforma o modo de experimentar o afeto e a segurança em um hábito,
começam a reforçar-se inumeráveis situações em que, inconscientemente
temerosa e insegura, a pessoa com esta Lua obtém afeto sendo útil aos
demais. Há afeto disponível para quem seja útil, assim como nas outras
Luas haverá para quem seja brilhante e engenhoso, ou para quem prepare
uma rica comida, ou para quem se lance rapidamente à ação.

Todos esses mecanismos lunares encontram o modo de eternizar-se, mas é
importante dar-se conta que não se perpetua a capacidade de ser útil,
inteligente ou vital, e sim o temor e a insegurança infantil que cria uma
ilusão ao redor desse comportamento. Ali há uma inércia, uma falta de
vitalidade e, sobretudo uma exclusão sistemática de outras qualidades que
integram o sistema, fazendo que a pessoa obtenha um suposto afeto
mediante este comportamento às custas do empobrecimento de sua
personalidade como um todo integrado.



Neste caso, a pessoa não está sendo útil e serviçal de um modo totalmente
mecânico, através do qual obtém outra coisa que não pede explicitamente,
basicamente, segurança e afeto. Esta contaminação emocional inconsciente
dos atos motivados pelo mecanismo lunar é a que cedo ou tarde revelará a
inadequação destas condutas. Se estamos deprimidos, o amigo da Lua em
Virgem geralmente nos ajudará a organizar as coisas e a terminar as tarefas
pendentes. Não nos dará um abraço ou um beijo, nem se conectará
diretamente com nossas emoções, estas se encontrar mediadas por esse
hábito e a mensagem emocional toma essa forma. Mas o mais complicado
está na própria pessoa, porque vai em busca da segurança e do afeto através
do conhecido caminho de mediações e assim, começando com uma dieta
restritiva ou ordenando o escritório - seu ou dos demais - acredita sentir-se
seguro e querido, quando na realidade isso não é certo. Seu sistema
emocional está realmente necessitando de outra coisa, não esta espécie de
placebo que outorga a Lua, que só satisfaz um aspecto muito superficial do
mundo emocional.

Como se discrimina a Lua virginiana da geminiana?
Em ambos casos se enfatiza o registro mental, este toma formas muito
diferentes. A Lua em Gêmeos se refugia em uma modalidade juvenil, de
constante curiosidade e aprendizagem, seu arquétipo é o de “estudante
eterno” e assim resultam pessoas perguntonas, alegres, que parecem abertas
e sociáveis, com uma explicação para tudo. 

A Lua em Virgem, no contato quer mostrar-se como quem já terminou de
estudar tudo e não suporta ver-se na situação de estar aprendendo. É muito
comum, por exemplo, que uma pessoa com a Lua em Virgem se relacione
dando a sensação de saber de antemão o que é que os outros vão lhe dizer.
A posição preferida diante das situações é a de um observador crítico, que
filtra tudo o que escuta e vê através de seu poderoso sistema lógico, que
busca as contradições nos mínimos detalhes e observa com uma espécie de
ceticismo amável, com a qual se protege de todo o novo, intenso e
realmente complexo.



Traços polarizados em que persiste o mecanismo.
Como vimos no princípio, podemos observar com esta Lua, pessoas que se
comunicam muito e cujo  comportamento aparente é, em consequência, o
contrário do que acabamos de descrever.

Em geral, é muito comum escutar uma mãe de uma Lua em Virgem dizer
“isto não é certo... meu filho é um desastre em organização”, confirmando
que o filho tem a Lua em Virgem, já que sua mãe o mede através de um
desejo de ordem extrema. No fundo, o traço afetivo da mãe que lhe “toca” é
que o filho jamais escreva nas paredes, que não suje as roupas, que não se
machuque brincando. Imaginem um filho homem, por exemplo, voltando de
uma partida de futebol todo sujo e machucado.  Apesar da possível dor
física, este filho experimentará uma forte sensação de estar em falta e de
não ser amado por ter errado, quando na realidade, isto é completamente
normal para alguém de sua idade. Em geral, ver este fato - em que perdem o
afeto, se compartilham das condutas normais das demais crianças - faz com
que a pessoa se anule, se retraia e se desenvolva muito mais a nível
intelectual, o que permanece quando adulto evitando no possível, o contato
com seus parceiros, que o levariam a essa zona de perigo: “se me comporto
igual à eles perco o carinho da mãe”.

Também encontraremos crianças com a Lua em Virgem tão travessas como
qualquer outra e que deixam louca suas mães, as quais enlouquecem por
essa razão muito antes que qualquer outra, diante dos comportamentos
infantis. Se observarmos bem, a criança se sente muito mais culpada do que
o normal, porque não se sente livre em ser criança. Neste ponto não importa
se a criança é desorganizada, ou não, e sim que esta desorganização a faz
sentir culpada em demasia. É muito provável que em uma carta com muito
Marte, Urano ou Netuno produza uma forte polarização com a Lua em
Virgem, expressando a tensão interna de alguém que terá que aprender a
integrar aspectos vitais e espontâneos, ou uma sensibilidade que sua mente
considera irracional e delirante, com o estreitamento de seu mecanismo
lunar.



É muito comum que com a Lua em Virgem se desenvolva uma verdadeira
batalha interior que pode apresentar resultados castrantes, dependendo do
momento, ou área da vida que esteja tratando. O importante é registrar esta
tensão interna e o desgaste de energia que isso implica. “Que eu esteja
brigando toda a vida com a minha “mãe”, não significa precisamente que
não esteja atuando em mim o mecanismo lunar ou que tenha resolvido o
vínculo com ela”. Verão em muitas pessoas com esta Lua uma vida caótica
ou imersa na desordem, mesmo assim, é muito fácil reconhecer nelas o
acúmulo de rituais, pequenas restrições, economias, atividades de extrema
detalhe e servidão, que operam como islotes dentro dos quais se refugiam
para criar a sensação de segurança em meio às confusões e as dificuldades
de uma vida que não podem organizar. De resto, inclusive quando durante
muitos anos se tenha imposto o mecanismo de adaptação, isto pode
provocar a conformação de um núcleo de energias na carta que,
permanecendo nas sombras, o leve em um dado momento - através de uma
briga interna - a transgredir violentamente esse padrão que lhe indica
desde pequeno que tem que ser muito racional, ordenado e maduro.

As crises da Lua em Virgem.
Tudo o que é reprimido, cedo ou tarde, tende a emergir. Por isso, sendo
adulto, as pessoas com esta lua podem atravessar crises que parecem tirar
suas vidas pelas “ventas”. Podem ser momentos em que o infantil, o
espontâneo, o livre, o que não depende de um juízo maduro, rompe de uma
maneira necessária mas desorganizada. Bastará que projete o “restritivo
amadurecimento” em alguma pessoa ou grupo, para que as qualidades
retidas se polarizem contra a Lua e liberem a tensão acumulada por anos. É
certo que dependerá de um amadurecimento real do sistema para que isto
se converta em abertura - quem sabe dramática mas definitivamente
necessária para uma posterior integração - ou se depois da explosão, a
sensação de “haver falado a mãe” se faça insuportável e o ciclo recomece
no mesmo ponto que parou.



Mas, como os pais podem neutralizar isto?
Por exemplo, não caindo no ridículo do hiper amadurecimento da criança e
advertindo que esta, na realidade, satisfaz seus desejos inconscientes de ter
um filho perfeito. De todo o jeito, ainda que gritem “que espontâneo és”, a
Lua em Virgem apenas perceberá um sussurro e vice-versa, se sussurramos
“que ordenado és” o registra plenamente.

Não temos que explicar que a Lua não é externa a criança e sim, que é uma
configuração interna que ressoa especialmente nos cenários em que se
materializa. Este é o circuito de manifestação da Lua, que evidentemente
minimiza as possibilidades de ser reorientado através de comportamentos
voluntários.

É claro que é fundamental para um pai ou uma mãe aprender a dar aos seus
filhos mensagens mais amplas. Como os pais podem ajudar a resolver a Lua
de seus filhos? Pois...só compreendem a si mesmos... O que para os pais
surge como um comportamento espontâneo é a mensagem da lua. Se sou
pai de uma Lua em Virgem e me pergunto preocupado o que fazer,
buscando um método seguro para regular a conduta com a intenção de não
afetá-lo, fica mascarado a origem de meu desejo de um filho perfeito.

Muitas vezes essa Lua aparece em crianças, cujo os pais, geralmente a mãe,
tenha renunciado completamente, ou quase que, a organizar sua própria
vida. Essa mãe caótica - no econômico, no sexual, com problemas de
alcoolismo ou droga - obriga emocionalmente a criança a ocupar o lugar de
organizador de sua existência. Do ponto de vista astrológico, esta é uma
forma peculiar através da qual se expressa a qualidade virginiana da criança,
não é o caso geralmente, mas se manifesta com certa frequência e é
necessário mencioná-lo. O hiper amadurecimento - energético para nós - se
dissolve psicologicamente, nestes casos, a partir de uma necessidade
imperiosa de satisfazer uma carência extrema do ser amado, que é a mãe, e
essa coloca toda a sua necessidade emocional de ordem na criança. 



Corpo e saúde.
Outro aspecto importante dessa Lua, como podemos presumir ao tratar-se
de Virgem, são os temas relacionados com a saúde. Por um lado, é evidente
que a atenção dispensada sobre o funcionamento ordenado de um sistema
e interesse correto do corpo será muito grande. Se o mecanismo lunar pode
ver-se afetado por um detalhe fora do lugar no mundo externo, com razão
se verá afetado pelo corpo; a tendência à hipocondria de Virgem aqui se vê
maximizada, especialmente no tocante ao funcionamento perfeito do corpo.
A tendência a fazer dietas purificadoras, ou seguir uma alimentação
restritiva, a ingestão de substâncias - naturais ou não - em que confiam para
regular o sistema, são traços frequentes destas pessoas.

A preocupação com a própria saúde ou dos outros podem estar
relacionados com o afeto mas, de um modo sutil, o estar doente também
está. Na história infantil de uma Lua em Virgem está registrado em sua
memória: “as poucas vezes que fui tratado como criança, foi quando estive
doente”. Assim surge a associação inconsciente entre estar doente e obter
afeto, este aparece “quando me comporto maduramente ou quando estou
enfermo?” Por isso é muito comum que já adultos recorram
inconscientemente à enfermidade para pedir afeto. Completando o quadro
em relação a saúde, já dissemos que a falta de espontaneidade e negação,
tudo aquilo que fica conhecido como desordem, faz com que muitas Luas
em Virgem identificadas com o mecanismo não tenham outra maneira de
escutar a si mesmas em suas necessidades profundas, e sim através das
somatizações, quando o retido chega ao corpo através da enfermidade. 

Como este eixo se completa com os anteriores, podemos deduzir que um
comportamento hipocondríaco pode ser comum nessas pessoas,
especialmente em períodos de grande insegurança ou crises emocionais.
Em oposição a isto, a capacidade de cuidar da saúde dos outros,
especialmente na prevenção de enfermidades e a atenção para os pequenos
sintomas que são manifestação de processos mais profundos, é um
verdadeiro talento desta Lua.



O refúgio e o estreitamento
Esta matriz afetiva inconsciente se mostra também através de certa tendência
a restrição excessiva, como mecanismo de segurança. A abundância e uma
relação despreocupada diante do futuro podem resultar nesta Lua fortes
sinais de perigo e gerar-lhes insegurança. O excesso de economia é muito
comum, baseado no auto-convencimento de que podem desfrutar muito
pouco. Se bem é certo que aqui há um talento administrativo e uma grande
economia de recursos, é preciso observar se não se trata na verdade de
recriar uma sensação de estreitamento inconsciente confortável e uma
maneira de apequenar o mundo para mantê-lo estritamente sobre seu
controle; traços que são neste caso regressivos. Quando a pessoa está
realmente identificada com este mecanismo, pode-se observar nelas uma
sistemática negativa a toda a expansão e fortes racionalizações que justificam
viver na escassez que está muito abaixo de suas potencialidades. De maneira
semelhante, o mecanismo de questionar tudo e sentir-se realmente
convencido de nada - boicotando assim iniciativas e experiências - não se
manifestam somente num nível racional e lógico, mas sim que podem invadir
a totalidade da vida, contaminando toda a atividade.

A hiper-racionalização defensiva
Podem deduzir o quanto complexo é fazer uma análise da carta natal de uma
pessoa com esta Lua. No princípio a leitura de uma carta é sempre uma
situação atemorizante e existe a fantasia que pode descobrir algo que
preferia não saber. Isto acontece a quase todas as pessoas e por isso é
conveniente não cair no jogo do mecanismo lunar do consultante, que se
verá quase que inevitavelmente ativado. No caso da Lua em Virgem, é
possível que uma consulta astrológica ponha a pessoa em uma situação que
ela irá catalogar como irracional. Quem sabe seu ascendente em Aquário
tenha levado esta pessoa à um astrólogo, mas uma vez ali, sua Lua em Virgem
perguntará “que é isto? “Como posso estar escutando esta irracionalidade?”, e
a partir dali, se ativará o personagem crítico e cético que começará a censurar
e a desvalorizar a situação em que se encontra, isto é muito comum. 



Quem sabe se trate de um duplo Peixes com a Lua em Virgem que tenha
passado à vida consultando videntes e tarólogas: de qualquer maneira,
podemos imaginá-lo em todas as sessões com uma “fenda mental” na frente,
filtrando tudo que lhe dizem e deixando ingressar só o que manifesta uma
extrema coerência lógica: todo demais é deixado de lado por ser perigoso.
Assim, adotará uma posição distante e questionadora, na qual será muito
difícil instalar uma boa conversação. É o contrário de uma Lua em Gêmeos,
que não deixará de perguntar todos os detalhes e estará finalmente
interessada em que o astrólogo lhe ensine sua técnica, antes de escutar a
interpretação... Para as Luas em Virgem, encontrar-se com algo inexplicável e
que não entra na ordem do conhecido, é enfrentar-se com a irracionalidade e
o caos, e isto lhes gera uma grande insegurança emocional. Necessitam muito
tempo para elaborar uma informação que tenha essas características, pelo
qual não é fácil que reconheçam que encontram algo novo e transformador,
preferindo esconder-se em seu defensivo “já o sabia”. Geralmente, não é fácil
dar-se conta que uma pessoa atenta e séria, com gestos controlados e um
discurso medido e racional, na realidade está muito atemorizada.

São pessoas obsessivas com a limpeza
Sim, é uma modalidade muito típica desta Lua, ainda que, por suposição,
haverá variantes de acordo com cada carta. Poderemos encontrar alguém que
tenha essa Lua mas que, por outros indicadores, lhe encante estar sujo
porque ainda está “brigando com a mãe”. É dizer, posso ter quarenta anos,
esse aspecto meticuloso, ordenado e higiênico é vivido por um lado uraniano
ou netuniano como próprio de minha mãe. Ou seja, podemos ver essas Luas
em comportamentos muito polarizados.

De acordo com tudo que temos visto, me parece que discutir com uma Lua
em Virgem deve ser terrível...

Quando a pessoa está atemorizada ou se encontra diante de um ponto de
vista que a questiona particularmente, ou a perturba inconscientemente, é
muito difícil que escute.



Resultam nesses casos extremamente argumentadoras e, durante todo o
tempo que lhes seja necessário impor o mecanismo, levantam uma barreira
lógica quase impossível de ultrapassar. Uma coisa é  quando - com o Sol em
Virgem - a pessoa percebe o detalhe desajustado ou a incoerência de um
argumento que não respeita à lógica. Mas outra muito distinta, é o que faz
uma Lua em Virgem; exigir coerência lógica e sustentar que não esta não
existe, diante de uma situação que a leva a se sentir insegura.

Talentos de uma Lua em Virgem
Neste caso, como em qualquer outra Lua, tudo o que dissemos em todo o
mecanismo se reverte completamente se esta energia é integrada a totalidade
do sistema e, em consequência, não se expressa como uma necessidade
emocional inconsciente mediatizada ou como o desejo de uma ordem ilusória
sem a qual a pessoa se sente insegura. 

Esta Lua uma vez integrada, manifesta uma série de talentos muito
importantes como, por suposição, a capacidade de ordem, mas também a
enorme disponibilidade para as outras pessoas. Neste sentido, a capacidade de
serviço é realmente um talento fantástico nelas. Tem o dom de perceber o que
alguém necessita, especialmente no trabalho ou em relação a sua saúde,
antecipando-se e ministrando o requerido de um modo que flui extremamente
toda a tarefa. É muito difícil que antecipem questões pessoais ou coletivas,
quando se trata de realizar um trabalho ou de sanar uma necessidade.

Por outro lado, também na Lua em Virgem há uma grande capacidade lógica e
uma atitude criteriosa muito desenvolvida, uma verdadeira sensatez e uma
qualidade de objetividade notável para ponderar situações. É, no geral, um
excelente assessor que pode mostrar os defeitos e necessidades inadvertidas
de todo projeto ou ideal. Ainda neste talento, todo o trabalho será sempre algo
afetivizado, mas não há refúgio ou como uma única maneira de encontrar o
afeto - que assim seria no mecanismo - e sim como entrega a tarefa e como
capacidade de encontro profundo com todos os que estejam envolvidos nela.



Alguns comentários gerais.
Quero fazer uma pergunta: tendo a Lua em um signo mas esta, algumas
vezes, sofre aspectos de outros planetas que lhe dão geralmente outra
tonalidade. Então, como se expressa essa Lua? De uma maneira única e
sintética ou de diversas maneiras, alternadamente?

O que lhes proponho, como hipótese, é que os campos energéticos se
manifestam com comportamentos que identificamos como pessoais, mas
também  com os acontecimentos do mundo que nos rodeia. A maneira
habitual de expressão destas energias aparentemente contraditórias é
mediante a identificação pessoal com alguns elementos da estrutura, ficando
o resto para ser atuado por outros. Por exemplo, alguém pode ser Lua em
Virgem em conjunção com Plutão-Urano, de maneira que se identifica com a
ordem, mas no decorrer de sua vida aparece um “louco destrutivo” dando
voltas ao redor. Quem sabe ela mesma atue esporadicamente para que “fora”
apareçam pessoas ordenadoras e possessivas.

É dizer, para confirmar o que aqui estamos denominando “contradição” é
preciso incluir não só o comportamento interno, mas também o que acontece
“fora”, considerando-o como parte desse sistema energético e como
manifestação desta contradição. 

Agora bem, o processo que nos trás outra pessoa, na realidade, é o mesmo
problema que existe dentro de nós, só que aparece julgado como “fora”. Em
geral, esta é a maneira que temos de nos inteirar das estruturas contraditórias
de nosso campo energético. O trabalho com a astrologia significa aprender a
olhar o “fora” como um espelho do “dentro”. 

Outro critério básico a recordar é que a psicologia do corpo que protagoniza
a carta natal não pode tolerar o princípio desta totalidade. A partir daí irá
constituir inevitavelmente uma distância entre o que lhe pede a energia da
carta e o que o corpo do bebê e o psiquismo em que se formou, naquilo que
podem suportar. 



Necessariamente, irá se formar uma resistência à própria energia: isto é
inevitável. Ler cartas natais é ler ao mesmo tempo o que pede a energia e a
resistência psicológica a esta energia.

A vida dessa pessoa seria ir em busca desta energia?
A vida sempre traz a energia que nos corresponde experimentar. O faz
recorrente e no princípio responde reforçando a defesa. O padrão habitual é
que a energia siga manifestando e não repita a defesa básica, de onde
provêm nossos principais conflitos e as repetições que atribuímos ao
“destino”.

O momento chave se produz quando a defesa que foi necessária - a
personalidade organizada em sua fase defensiva - começa a se abrir à
energia que se manifesta, porque isto permite a separação da borda entre o
“dentro” e o “fora”. Mas para que uma estrutura se produza uma síntese real,
deve inevitavelmente deixar de ser quem era, ou melhor, deixar de ser quem
se acreditava ser. Se digo, “sou sempre o mesmo, mas mais crescido ou com
mais experiência...”,  na verdade nada se modificou: os núcleos básicos não se
fazem ordenados. Teremos que dar-nos conta que necessariamente tivemos
que nos proteger  da manifestação de nossa própria energia. De modo que,
cedo ou tarde, teremos que sair desta estrutura protetora. 

O central é registrar como nos refugiamos em certas zonas de nossa energia
para nos defender de outras zonas desse mesmo campo. Isto não está errado,
simplesmente acontece. O tema é como, a partir desse registro, podemos ir
abrindo essa zona defensiva ao resto da estrutura que nos constitui.


