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Lua em Capricórnio

Do ponto de vista sequencial, a energia de Capricórnio expressa o momento
em que os processos culminam. Ali se produz a extraordinária concentração
de energia destinada a dar forma final a uma longa série de transformações
precedentes, no desenvolvimento do zodíaco. Nesta fase ficam
necessariamente inibidas as tendências, as variações, ao desenvolvimento
de diferenças e as possibilidades latentes - a energia se concentra no
objetivo de manifestar aquilo que, para um ciclo determinado, será sua
forma definitiva. Esta contração obriga a despojar-se de tudo o que não
coincide com o essencial e força a cada um dos elementos constitutivos
desta fase a obedecer requerimentos da estrutura que nela se manifesta.

É evidente então, que esta energia resulta contraditória com os estágios
iniciais de um processo. Aqui estamos em outro pólo daquilo que -
integrado ao crescimento que lhe é próprio - se apresenta como
indeterminado e cheio de possibilidades mas, ao mesmo tempo, vulnerável e
necessitando de proteção. Algo termina em Capricórnio e, portanto,
adquire definição extrema, durabilidade, estruturação e capacidade de
sustentar-se. Nesta fase o crescimento é terminado.

Como vimos na introdução, este tipo de qualidade cumpre ao mesmo tempo
a função de sustentar aquilo que não pode fazer por si mesmo. Em
consequência, é complementaria da Lua, configurando-se como o lado
extremo da proteção, o aspecto que dá proteção, que deve interagir
constantemente com as energias potencialmente destrutivas do resto do
sistema e que, por isso mesmo, deve ter a capacidade de resistir em forma
consistente.



A “mãe” na Lua em Capricórnio.

Agora bem, quando Capricórnio é a energia de refúgio em si mesmo - é
dizer, quando se constitui como Lua em Capricórnio - aparece o que é
próprio do lado externo, no lado interno da proteção. O que está concluído
e deve sustentar solidamente o crescimento - isolando-se do fora - passa ao
interior e se coloca em contato direto com o mais vulnerável. Ali onde - em
um processo normal - deveria aparecer o cálido, o brando, possível, nutritivo
e vital, se manifesta em contato com o frio, o duro, isolante, austero e
formal. A qualidade protetora se traduz aqui em uma  enorme capacidade
de contração e concentração, que minimiza as necessidades limitando-as
ao essencial a fim de sustentar-se e abastecer-se, com uma solidez no
isolamento do meio que a rodeia.

Se quiséssemos imaginar o “campo” de energia que envolve a criança que
nasce com a Lua em Capricórnio, poderíamos vê-lo como uma pequena
habitação de pedra,  muito antiga, triste e com pouca ventilação. Dentro
dela há um colchão de palha, um pedaço de pão duro e um pouco de
água... É um ambiente frio e seco, um eremita solitário e, por suposição, sem
nenhuma cor.

A energia deste “campo” nos diz que o ser que nasce com proteção
capricorniana é capaz de cuidar de si mesmo, com uma mínima
dependência ao ser redor, e que pode suportar grandes restrições em
função de alcançar os objetivos exigidos.

Aqui vemos a dificuldade desta Lua, em termos de configuração psíquica: o
talento que oferece é próprio de um adulto, mas dificilmente é compatível
com as necessidades de um bebê.

Sabemos que deverá ser esta energia e não outra a que o protegerá. Esta
qualidade se manifestará necessariamente como seu campo afetivo desde o
primeiro momento de sua vida, e determinará as características de sua
nutrição emocional. 



Enquanto o habitual é receber calor, abundância, contato, companhia,
estímulo nas brincadeiras e as explorações, a energia lunar de Capricórnio
nos diz que esta criança nascerá do corpo de uma “mãe” austera, pouco
dada ao contato físico e emocional, emissora de respostas frias e distantes
diante do requerimento da criança. O deixará rapidamente livre em si
mesmo, inclusive submetendo-a a pautas restritas de adaptação em relação
a princípios gerais e racionais, que outorgam pouco espaço à consideração
de suas necessidades pessoais.

Nos agrade ou não esta é a energia através da qual entra a criança na
existência quando nasce com a Lua em Capricórnio. Leva em si o tesouro da
sustentação emocional e uma capacidade única para plantar-se
solidamente no mundo, com base para seu desenvolvimento posterior. Esta
qualidade tão exigente deixará marcas custosas no corpo do bebê e em sua
psique. A capacidade de solidão que possui a energia de capricórnio - ao
manifestar-se como destino - será vivida pela criança como abandono por
parte de quem deveria dar esse calor e afeto que, em seu sistema
energético, aparecem minimizados.

Vejamos  com mais atenção as características da  “mãe” da criança,
fazendo a exceção, pois esta matriz afetiva pode atualizar-se através de
múltiplas e matizadas vias ao combinar-se com as outras qualidades do
complexo lunar.

Sabemos que o meio emocional será nitidamente frio e que a criança se
sentirá só nele. Desde o princípio, onde deveria haver contato e efusividade
há contração e distância, e isto será recordado mais tarde como perda de
afeto. É muito comum se apresentar aqui a experiência do desmame cedo:
por alguma razão o peito materno seca, ou a criança o rejeita, vendo-se
privada do calor, da sensação de alimento abundante e a segurança
emocional. A mãe, por vários motivos, pode ver-se oprimida pela presença
da criança e toma distância dela, não a tem suficientemente em seus
braços, se detém à regras racionais de comportamento e perde
espontaneidade no contato, está só e deve atender outras necessidades que
a impedem de estar junto de seu filho.



Pode ocorrer também que este tenha ficado aos cuidados de avós ou de
pessoas excessivamente sérias, que cumpriram unicamente com as
necessidades externas da criança, deixando-as sós por muito tempo. O
contexto emocional da família pode ser em geral muito austero, com muita
afetivação do sacrifício e postergação das necessidades a fim de alcançar
objetivos “mais importantes”. A disciplina quem sabe esteve muito
valorizada e algum familiar - a própria mãe, o pai, algum avô, ou alguém
que a criança registra que é amada pela mãe - tenha provavelmente ideias
restritas acerca da educação das crianças, “para que estas sejam fortes e
possam abrir-se de frente ao mundo”.

Este arquétipo frio e autoritário, só responde com afeto à obediência e ao
cumprimento de regras claras e explícitas. A mensagem emocional
dominante é: “serás amado se cumprires com teu dever e bastar a ti
mesmo”.

Exagerando a imagem - para facilitar a descrição - poderíamos visualizar a
“mãe” com seu dedo erguido mostrando silenciosamente a porta. A criança
coloca seu cachecol, toma suas coisas e sai de sua casa enfrentando o
vento, a neve, a chuva, indo sol à sol cumprir a tarefa que lhe corresponde...
Quero contar uma cena que pode estar associada com o que acabo de
descrever. Meu irmão tem a Lua em Capricórnio e recordo que quando era
bebê e alguém queria levantá-lo da cama, minha mãe dizia “deixe-o, se o
pegarem ele vai chorar, ele quer ficar só”.

Sim, o afeto: de várias maneiras o comportamento materno se ajustará ao
requerimento de solidão e distância que pede a energia capricorniana.
Aquilo que para uma sensibilidade canceriana, por exemplo, parecerá uma
atrocidade e uma amostra de egoísmo e falta de carinho sobre os filhos,
pode ser o comportamento acertado pelo núcleo familiar em que nasce
alguém com a Lua em Capricórnio - voluntária ou involuntariamente por
parte dos pais, a criança recebeu pouco carinho e afeto direto e se sentiu
obrigada a permanecer só por muito tempo. De alguma maneira a mãe ama
a capacidade da criança de ficar “sozinho”. 



Isto é visível, às vezes, em termos muito concretos, mas em outros casos é
uma percepção que se organiza na criança, ainda que saibamos que isto
traz a matriz significante - a partir da comparação do tratamento que
recebe, com o que é desfrutado pelos irmãos, por exemplo.

Psicologicamente, um nível da criança ficará marcado pela sensação de que
não merece outro afeto além desse tão escasso - que lhe dão. Com a
sensação de não ser aceito pela família se configurará o mecanismo pelo
qual mais tarde, sendo adulto, terá grandes dificuldades de se sentir aceito
pelos demais.

Como sempre - recordemos que a Lua - como matriz significante, gera o
padrão correspondente ao mundo “externo” e que as interações com ele o
convertem em um padrão psicológico, que opera de forma mecânica como
registro de segurança e carinho.

Começa a constituir-se o circuito.

Por um ou outro caminho, no princípio da vida o sistema energético tem
dado um mínimo de afeto. Pode tratar-se de uma família em que todos
trabalham e não há tempo para se dedicar às crianças, quem sabe a mãe
não pode permanecer em casa e os avós ou as pessoas que a cuidam não
são muito carinhosas, também pode ser certo que a mãe mesma seja fria e
distante ou que esteja excessivamente centrada em si mesma. É comum
também que estas pessoas tenham nascido em casas austeras, onde não se
podia colocar muito esforço em fazê-la confortável e quente. Esta frieza se
manifesta no plano físico, por razões econômicas ou não, houve restrições
nas comodidades, em particular pouca calefação no lugar. Geralmente a
recordação de alguma experiência de frio intenso - diante do qual a única
resposta possível foi enovelar-se tremendo - forma parte importante da
memória emocional. Por isso, já adultos, a relação com o frio pode ser um
sintoma forte desta Lua.

Agora bem, todos esses marcos possíveis - mais ou menos - intensos segundo
o caso - podem reforçar com a repetição ao longo dos anos, a marca inicial
de ter sido repelida pela mãe. 



Os componentes do padrão ambiental que descrevemos, retornam uma e
outra vez, confirmando uma percepção primária que não é fácil de rastrear
pontualmente devido à dor que resulta. A sensação de não ser um filho
desejado, ou de ter desiludido alguém pelo fato de ser homem ou mulher, ou
de ser um estorvo ou um obstáculo para aquilo que os pais queriam no
momento. As pautas afetivas posteriores do ambiente familiar se escrevem
sobre esta marca, real ou imaginária, reforçando-a e completando o
padrão. O centro do conflito psíquico posterior que se desenvolve com esta
Lua está edificado sobre a sensação de rejeição e abandono. Por alguma
razão, reforçada por cíclicos retornos do padrão, a criança registrou que
não era querida e, desta maneira, por um lado convive com esse vazio
emocional básico. Por outro, se vê obrigado a captar o que a “mãe” quer
que faça, a fim de agradá-la para recuperar o afeto perdido. Aqui é onde
aparece o implícito que diz: “ser querido é cumprir”.

Este meio emocional adstringente, que ministrará ao longo da infância
estímulos não só poucos quentes e inclusive de rejeição a criança - pelo
menos assim interpretará - até que seu corpo se habitue a contrair-se, como
encolhendo-se sobre si para proteger-se e dar calor a si mesmo. Este hábito
contrativo se converte logo em um mecanismo inconsciente e praticamente
em uma condição corporal. Se cristaliza aqui um comportamento básico
que retém a energia do corpo e que, no futuro, censurará em um nível muito
profundo toda a expansão, relaxamento ou gratificação corporal e
existencial. O desenvolver dos sucessivos cenários, propiciará, ao longo da
vida, respostas emocionais equivalentes a esse comportamento corporal de
contração e encolhimento com o que a pessoa procurará dar calor a si
mesma, ou pelo menos, não perder o pouco que tem.

Acompanhado pela solidão.

“Não há afeto para mim! Bem então, me arranjo só!”
Aqui aparece o componente de auto-suficiência que, psicologicamente,
surge da sensação de que não há a quem pedir-lhe sensivelmente, não está
disponível o que se necessita e pedi-lo é um gasto inútil de energia, que
contém o risco de expor-se a dor ainda maior que a frustração.



O registro da criança é que  nada vem abastecê-lo, ainda que grite, só e
ereto, enovelado sobre si, quem sabe chorando - toma a decisão de fazer-
se forte e suportar, porque não há outra possibilidade. Aqui ressoam nela
todos os valores e afetos familiares, em torno de quem é capaz de suportar
as restrições e cumprir com o dever em solidão. Esta conduta torna-se
inconscientemente premiada e por isso, no mesmo momento em que se
sente só e decidida a enfrentar suas dificuldades, surge a onda de afeto
que a faz sentir novamente querida. Não por si mesmo, precisamente, e sim
da “mãe”. Só e cumprindo, é querida por uma mãe imaginária.

É muito importante registrar isso para discriminar corretamente entre
amadurecimento emocional e mecanismo lunar capricorniano. A sensação
de afeto não surge de um contato profundo consigo mesmo  ou de uma
autovalorização nascida da experiência e a correta ponderação de
necessidades e possibilidades. Aceitando sua solidão a criança está
satisfazendo o outro - “a mãe” - acocorado em seu berço frio e aprendendo
a responder a única fonte de calor possível: a aceitação da solidão e o
cumprimento das obrigações. O sutil é que estando só, estará
acompanhada por essa presença materna e na realidade será uma criança
solitária, obediente e disciplinada ainda que pareça um adulto maduro e
responsável. A criança aprendeu que ficar só a faz querida e assim, a trama
deste complexo circuito, se tecerão as vicissitudes de sua futura vida como
adulto.

Quando a criança com a Lua em Capricórnio não pede o que necessita,
não chora frente a uma “perda” e “aguenta” em sua solidão, na realidade
deixou de estar só, “sabe” que a mãe distante está compadecida e a olhar
com aprovação, ainda que não demonstre.

É fundamental perceber esse diálogo tácito para compreender o circuito.
Mais tarde quando adulto, possivelmente a pessoa se queixe do abandono
e da frieza que padeceu por parte de sua mãe, mas é pouco provável que
registre quanta energia materna - real ou imaginária - continha esse
diálogo silencioso da solidão. Ali havia tanta comunicação não verbal como
com a que experimenta uma Lua em Câncer, recriando esse diálogo há
carinho, companhia e segurança. 



Quem sabe o mais complexo de compreender nesse mecanismo lunar é que
não se trata de uma solidão real, e sim de um encontro imaginário com a
afetividade da mãe. Por isso não está nunca só e sim que se isola: é dizer,
se vá com a mãe.

Para não pedir, basta não necessitar...

De qualquer maneira, não entendo porque esta Lua não pede o que
necessita...

Efetivamente, uma das marcas típicas desta Lua é a dificuldade para pedir
aos demais aquilo que necessita. Não há uma resposta linear a esta
questão e só podemos observar como se revela a estrutura global, que
encerra a pessoa em um beco sem saída, como nos demais mecanismos
lunares. Por um lado existe a certeza de que seus requerimentos não
obterão respostas, a convicção de que será rejeitado leva a eludir
sistematicamente a frustração, que é dada como certa. Cada “não” ressoa
aqui em toda a história emocional e pode ser devastador. Deste modo a
atitude mais segura será não abrir jamais a possibilidade - quase certa - de
ser frustrado... Como fazê-lo...? Pois, não pedindo...

Mas ao mesmo tempo, o hábito de contração acaba insensibilizando-o a
respeito de suas próprias necessidades. Não experimentá-la é ainda mais
seguro que resignar-se a não pedir. Em seu falso amadurecimento, a Lua
em Capricórnio resolveu que não tem as mesmas necessidades que os
demais. No marco de sua escassez afetiva em que cresceu e registrou do
vital e necessário se foi reduzindo progressivamente, até minimizar-se.

Exagerando um pouco, podemos dizer que a Lua em Capricórnio é um “gás
emocional”, já que com pouco combustível tira muito... Enquanto os outros
necessitam abundância de carinho e contentamento - e além do
relaxamento e prazer - essa Lua se acostumou a arranjar-se afetivamente
com doces modelos, não só em suas necessidades emocionais e também
econômicas, e as relativas ao prazer e ao descanso. Não sentir necessidade
é sinônimo de segurança, ao mesmo tempo, possibilidade de auto-
suficiência, é dizer, que não depende dos outros, este é precisamente o
registro afetivo.



Não pedir está premiado no imaginário por uma forte carga afetiva e por
outra parte - se arrisca a pedir - isto é tão certo como a frustração. Só
consigo mesmo está imaginariamente com a mãe, que não lhe dará nada se
pedir, mas o premiará se não pedir ou mais ainda, se demonstrar ter
transcendido o experimentar de necessidades. Ali o circuito se fecha.

O que faz então esta Lua se há abundância?

Toda a situação desconhecida para nossos mecanismos produz desconcerto
no nível emocional identificado com eles e gera insegurança. Diante de uma
situação nova tem que apelar à recursos desenvolvidos tardiamente e sobre
os quais não existe nenhuma garantia equivalente a que lhe oferece o
imaginário lunar. Por mais que o desconhecido seja inclusive desejado
conscientemente - neste caso a abundância - no fundo causa um enorme
temor. 

Aqui a fogueira é um esbanjo e dispor além do necessário é um deboche,
penalizado pela disciplina lunar. Pelo contrário, postergar a expansão -
ainda que esta seja possível - da segurança e também lhe dá a sensação de
estar sempre ocupado e sem tempo para desfrutar, ainda desejando-o.
Eternizar transições em que vive com o mínimo necessário, em uma casa
demasiadamente pequena ou fria, postergando a decoração e o conforto
da mesma para o futuro, são traços visíveis nestas pessoas. Investir a própria
energia no que os outros pedem e necessitam, sentindo que não tem tempo
para fazê-lo em seu próprio prazer, é assim mesmo uma forma sutil de
desfrutar a aprovação desta “mãe”, que observa em silêncio.

Quem possui a Lua em Capricórnio geralmente dá para si mesmo aquilo que
para qualquer outra pessoa é natural, só depois de um longo período de
concentração, contração e postergação da necessidade, quando se tem
convertido em uma meta querida e já deixado de ser a gratificação
espontânea. Este vínculo com o mundo externo, de que não pede nunca
nada, se corresponde em seu mundo interno com o diálogo silencioso com
sua “mãe”, pelo qual deve negar a si mesmo tudo aquilo que não se pode
prescindir, ainda que não haja nenhuma razão objetiva para fazê-lo. Sempre
haverá tempo para o relaxamento depois de ter cumprido com o dever do
turno, isto é o que a mãe quer.



Custa-lhes o contato corporal?

Na realidade, o que mais lhe custa é abrir-se afetivamente e pedir. Quando
a Lua em Capricórnio atreve-se a pedir é porque a pessoa está muito
avançada em seu processo de amadurecimento, ainda que, como veremos
mais adiante que à princípio pedirá a outros - ou a si mesmo - de tal
maneira que voltará a frustrar-se. Isto perdurará até que se dissolva o
mecanismo na síntese com a energia solar e com as outras energias do
sistema.

Amor e sacrifício.

À medida que se obtém desejos, que cumpre com mandatos e objetivos -
ele está, logicamente, vinculado ao Meio do Céu da Carta Natal - o
mecanismo leva a experimentar que se obtém afeto. De qualquer maneira,
e aqui perdura a dificuldade - a pessoa pode sentir-se assim, tal como é,
não consegue ser querida. Isto é duro porque se instala o condicionamento
que leva a buscar afeto e fazer coisas para ser querido, perdendo
espontaneidade nas relações. Com semelhante pânico à frustração, só
atina em emitir mensagens emocionais indiretas, compreensíveis
unicamente para seu código interno: terá muitas dificuldades para abrir-se
ao mundo afetivo dos demais, mostrando-se como é. Espera a sua noiva,
por exemplo, debaixo de chuva durante 3 horas... e quando ela chega lhe
diz: “que faz aqui todo molhado, porque não me esperou em um bar? Agora
bem, estar esperando na chuva durante 3 horas, é difícil para alguém
sustentar esta situação, é uma mensagem fortemente afetiva para essa
pessoa. Ali se fixa a confirmação da solidão e a dar afeto a si mesmo, como
a demonstração desta particular capacidade de entrega e carinho - tão
valorizada pela “mãe”- que é suportar e fazer coisas para os outros. No
lugar de dizer “te quero”, a pessoa com a Lua em Capricórnio prefere dizer
coisas que demonstram o afeto como ela entende. No geral, não é o que o
outro realmente necessita e sim o que ela - que não é por certo uma perita
em registrar necessidades próprias e alheias - imaginou. Sacrificar-se, reter,
sustentar, calar-se “sabiamente”, são atitudes que assinalam afeto, são
mensagens claríssimas deste ponto de vista. 



É provável que não sejam compreendidas e nem sequer escutadas, mas
sentir que sua expressão silenciosa de afeto é rejeitada simplesmente
reforça o circuito, conformando-a. E assim estamos novamente no ponto de
partida.

Esta circulação se converte em destino tendo como base estes mal-
entendidos afetivos, e haverá de repetir-se uma e outra vez, até que
produza o desprendimento da estrutura infantil, mascarada de
amadurecimento.

A confusão do maduro com o infantil é o equívoco central desta Lua. Que a
energia capricorniana se manifeste no nível emocional de um bebê, até que
se sobreponham confusamente no adulto as necessidades infantis com
atitudes maduras. A possibilidade de articular essa dupla estrutura - na
qual não se pode efetivamente realizar estas distinções - encerra, a meu
juízo, a chave deste mecanismo lunar.

A repetição e acumulação de experiências de escassez emocional e a
frustração, a afetivação da solidão e a disciplina e a recorrente
minimização das necessidades, faz com que se constitua uma convicção
interna de auto-suficiência, sólida e solitária, sempre a dar tudo o que se
espera dela. 

Este personagem tão sério, na realidade é uma criança: se comporta de tal
maneira porque está convencida de que deverá reproduzir as condições de
sua infância, e tem permanecido fixo no modo de resolução inicial destas
situações. Mas por baixo desta estrutura, teremos todas as carências e o
vazio emocional que a gerou em seu momento, isto é, no núcleo afetivo
carente que nunca recebe o que realmente necessita.

A Lua em Capricórnio, no mecanismo, se tem organizado em torno deste
núcleo totalmente desprotegido e necessitado, recobrindo-o com uma
estrutura que tem decidido ignorar e inclusive registrar o afeto que pode
chegar até o exterior, abastecendo-se.



O habitual é que estas pessoas não conhecem as reais dimensões das
feridas psicológicas que se produziram  nos primeiros anos de vida, ou as
ignoram por completo ou acreditam tê-las superado. Por um lado, superar
feridas, carências e frustrações é precisamente o que as faz sentir-se
seguras, enquanto por outro, a reparação da dor sentida é tão grande que
ambas tendências se excluem mutuamente, reforçando-se o hábito de
contração.

Na aparência, esse peso tem transcendido as marcas de sua infância, mas o
mero fato de mostrar-se dessa maneira confirma que o mecanismo está
ativo. Em outras palavras, precisamente a suposta negação da necessidade
emocional, se está julgando uma necessidade emocional. De resto, a
pessoa está buscando afeto constantemente e a maneira de obtê-lo é
fazendo coisas para os demais, cumprindo com obrigações excessivas,
postergando as gratificações e demonstrando a todo mundo que pode
“sozinha”.

Traços polarizados, em que persiste o mecanismo.

Podemos observar distintas expressões do mecanismo que ilustram a maior
ou menor distância entre os pólos, a estrutura e a possibilidade de tomar
consciência dos elos para ressignificar sua relação.

O extremo mais duro desta Lua se produz quando a pessoa está
completamente identificada com o imaginário. Enquanto dura esta fase - e
para algumas pessoas isto é a vida toda - a insensibilidade absoluta diante
das próprias necessidades emocionais ou as dos demais aparece como a
única possibilidade segura. Estas pessoas são extremamente ambiciosas e
desconfiadas. Colocarão toda a sua afetividade na obtenção de coisas e
dão por certo que sempre estarão só. Não existe sequer a possibilidade de
serem abandonadas e, desta maneira,  sua superioridade a respeito dos
demais reside na fria capacidade de sustentar-se sem necessitar de nada.
Isto pode estar recoberto por vários tipos de racionalizações, inclusive
“espirituais”. Neste ponto a identificação com a “mãe” é total, e o resto do
mundo é tratado como a “mãe” fazia com eles, ou seja, de modo
tremendamente exigente.



Muitas pessoas exitosas, profundamente isoladas atrás de seu desejo
possuem esta Lua. Napoleão e Hitler quem sabe são os exemplos mais
dramáticos. Pode ser que não seja muito fácil ver - por detrás de seus atos -
sua dependência do olhar desta “mãe gélida” e a maneira como esta
retornou ao final de suas respectivas vidas, no primeiro, vendo-se
abandonado por todos em uma ilha solitária, como prisioneiro em Sta.
Helena; e encerrando-se até morrer em um “bunker” de duro e frio cimento,
no segundo.

 
Mas no nível habitual desta Lua não é a identificação total com a energia da
“mãe” - que impossibilita o contato com a carência interna - e sim uma
articulação em que se projeta esta carência nos demais. Estas podem ser
pessoas extremamente sensíveis - de um modo inconsciente, em geral - a
vulnerabilidade e necessidade dos outros, percebendo-os muito mais
dependentes do que realmente são. Se sentem necessitados por eles, a
diferença deles, não podem resolver seus problemas sozinhos assim, exercem
cargos de outros, o que é uma tarefa sofrida. Sempre há alguém muito
carente que necessita de apoio e sustentação, seja a família, algum filho, os
amigos, pacientes, empregados, os “necessitados do mundo”, para os que
em geral, dirige suas ações, sua capacidade de conselho ou seu espírito de
sacrifício. Nesta etapa o único modo em que podem tomar contato com a
necessidade é através dos outros.

Mas se observarmos com atenção - por trás de sua auto-suficiência e
capacidade de sustentar os outros a pessoa com a Lua em Capricórnio
estabelece vínculos misteriosamente simbióticos e dependentes. Responde
desta maneira às necessidades de seu núcleo carente, que necessita de
afeto desesperadamente atrás da máscara de auto-suficiência.

Neste sentido, nada está mais necessitado de carinho que a pessoa
identificada com sua Lua em Capricórnio, pois depende de maneira
inevitável, dos vínculos em que obtém afeto de maneira indireta. Cumprindo
com suas “obrigações”. Imaginemos uma severa diretora de colégio, quem
sabe temida e não querida pelos alunos. Os observa à distância, contente
por seu trabalho e sua capacidade de fazer o melhor para as crianças,
“ainda que eles não possam reconhecer, porque são muito pequenos”. 



É pouco provável que se mostre espontaneamente afetiva com as crianças,
mas não quererá alegrar-se jamais. A perda desta corrente de amor distante
e severo - a que valoriza seu mecanismo - será devastador para ela.

Isto é, permanecer só, mas acerca dos outros - os que sentem  um afeto
pouco demonstrativo - é quase uma necessidade para eles. Assim é como se
nutrem as correntes emocionais próprias de instituições, de lugares de
trabalho e de vínculos com pessoas para - ou com - as quais trabalham. Na
realidade, ficam “apegadas” a pessoas e situações que seriam pouco
afetuosas para uma Lua em Câncer, por certo, mas para a Lua em
Capricórnio são absolutamente necessárias.

Evidentemente, esta maneira de obter carinho é muito funcional, para a
sociedade em seu conjunto. O significado básico em que se pode expressar
a relação da Lua com o signo de Capricórnio é “ser amado pela sociedade”,
ou seja, por nada em particular, mas por todos no imaginário. Daí que estas
pessoas prefiram os vínculos impessoais a todo o contato íntimo, satisfazer
desejos sociais - não para obter identidade e sim para sentir-se amado e
seguro - é o condicionamento do mecanismo. A pressão que exerce o
coletivo para “sustentar-se” na aparente solidez destas pessoas, é realmente
opressora.

Estabelecem assim uma forte dependência com a afetividade social e quase
impessoal, que as leva a uma simbiose inconsciente com instituições, grupos
ou indivíduos que detenham autoridade. Por oposição, lhes ocorre o mesmo
com as necessidades dos outros, com os seres vulneráveis e desprotegidos e
com os “pobres do mundo”, sobre quem projetam seu núcleo carente. Neste
vínculo, o mecanismo da Lua em Capricórnio se sente em equilíbrio, mas
como isso na realidade é imaginário, quanto mais estreita se faz a relação
em todos esses casos, menor é a possibilidade de ser rejeitado e o perigo de
voltar a experimentar o abandono. Estas pessoas convertem assim a
escassez em algo seguro, movendo-se pelo mundo como aparentes
“espertos em frustrações”. Desta presunção seus vínculos se emaranham em
um jogo de “não necessito de ti, nem a ti nem a nada, mas conta comigo
para o que quiser”, “passe o que passe, apoia-te em mim, mas na realidade
não me queres e te asseguro que vais me deixar”, e assim ad-infinitum. 



Se nos atermos a história, esta compreensível imperícia para a intimidade
faz com que, cedo ou tarde, se produza a frustração e a rejeição
confirmatória. Isto os devolve ao mais conhecido - a carência - para poder
dizer a si mesmo novamente, “assim é a vida”.

Mas, ainda que o “não” seja escutado historicamente pelo lado externo, o
interno sente que morre e para tolerá-lo - para aguentar o peso da
frustração - se conformam nas dependências sutis: calar, postergar,
compreender e aceitar. Sentir “maduramente”, enfim, que “mais não pode
pedir”.

É evidente que atrás desta imagem de solidez, cumprimento e afetividade,
esconde-se uma enorme solidão interior, uma desolação na qual a pessoa
se adaptou, mantendo escondido um grande desejo de afeto.
  
Cedo ou tarde - e é o melhor que pode acontecer - o sistema cede e
produz uma crise profunda. É o momento em que a exigência afetiva se
impõe e pela primeira vez, a pessoa sente que realmente “necessita”. Aqui
há uma enorme dor mas, ao mesmo tempo, uma ruptura e a dissociação
entre o que temos chamado o nível falsamente maduro e o núcleo carente.

Ainda que este seja um passo fundamental, lamentavelmente aqui não
terminam as vicissitudes que nos conduzem ao mecanismo. A pessoa
descobriu o enorme vazio emocional que mascarava sua rigidez, e agora
pede. Assim como não era o nível integrado de si mesma, o que não pedia,
nesta fase tão pouco o é aquele que pede. O sistema se repolariza e agora
se dramatiza, se queixa, o filho diante da “fria mãe” que o rejeitou. Todavia
estamos dentro da estrutura do imaginário, ainda que do outro lado.

Isto não é fácil de compreender  para alguém que acaba de fazer em
migalhas sua autoimagem e se sente invadido por emoções desconhecidas,
que ignorava como expressar. Muito comumente se produz aqui um
transbordamento emocional: a pessoa se acaricia subitamente e se aferra a
quem possa dar-lhe afeto, se faz explícita a simbiose própria da fase
anterior e surge a necessidade de um intercâmbio emocional aberto.



O problema é que a necessidade se expressa, em geral, a partir do nível  da
carência absoluta, exigindo uma quantidade de afeto excessiva, para este
contexto real da situação, ainda que não seja assim para seu imaginário. Na
realidade, seu sistema não se abriu o suficiente para distender-se e
ressignificar profundamente todas as suas atitudes básicas: sua relação com
o tempo, com o querer, a abundância, a espontaneidade... simplesmente,
descobriu que necessita de afeto e se aferra a fonte com desespero, mas
como ainda subsiste o mecanismo, esta fonte segue sendo a “mãe” a quem
agora já não acredita, mas sim reclama. Toda a angústia e a dor de sua
história afetiva se volta a uma única pessoa ou situação, e inevitavelmente
terá de comportar-se como a mãe. Do ponto de vista, pede tanto que o
outro - ou os outros - naturalmente lhes respondem “não”, “não posso dar
isso”. Se reintegra assim o circuito - “pedir é perigoso porque me frustram”-
por isso volta a reter e reter, até que não pode mais, e volta a pedir. Mas
então na realidade se “calça” nos outros, que inevitavelmente o frustram ao
não poder satisfazê-lo. 

Isto quer dizer que nunca encontrará alguém que o queira realmente?

Esta não é uma questão psicológica, tão pouco se trata de boa ou má sorte,
ou de ter escolhido pessoas adequadas ou inadequadas. Por mais que, do
ponto de vista externo, interpretamos que teria escolhido uma pessoa igual
a sua mãe, o fato é que ainda não esgotou seu mecanismo independente do
comportamento dos outros, estará com a mãe, porque qualquer vínculo
afetivo disparará as sequências interativas históricas até que a pessoa não
queira ressignificar os contextos de seu “destino”. 

Ou seja, quer se goste ou não, a energia da Lua em Capricórnio seguirá
manifestando-se de forma autônoma com respeito ao resto do sistema,
construindo um campo isolado - porque este é o estado energético da
pessoa. Isto tem que acontecer ainda que seja doloroso, para que ela se
encontre consigo mesma e floresça sua energia de síntese com a
afetividade que lhe corresponde, da qual Capricórnio faz parte como um
elemento mais.



O destino flui na direção de si mesmo, de forma independente da dor que
isso lhe produz. E não digo  “capricorniamente” em termos de “deve ser” -
ou porque está escrito em algum lugar. Em todo caso, só está escrito na
capacidade da consciência para identificar-se ou não com certas
qualidades fragmentárias. Me refiro portanto a única questão possível, isto
é,  a maior ou menor integração de um campo energético. Entretanto,
enquanto as qualidades permanecem fragmentadas e dissociadas, se
configurará um destino em que deverá fazer-se afetiva essa dissociação.
Não há outra possibilidade.

Em astrologia não há nenhum sentido plantar a resolução das tensões
energéticas responsabilizando os demais ou a má sorte pelo que nos
acontece. De que maneira participam as outras pessoas desse destino
vincular, é outra questão.

 
Concentração e não distribuição de afeto. 

Continuando com nossa discrição, o estágio de polarização na carência
total, a pessoa com a Lua em Capricórnio anula “a mãe fria”, o querer e a
reparação - dito em termos psicológicos - o sofrimento acumulado. Mas
acontece que segue tão atrapalhada com o passado no fragmento lunar -
como quando estava instalada do outro lado do mecanismo. Desta maneira,
ainda que seja  querida por muitas pessoas, não pode ser por sua “mãe”
projetada em outro. Será querida por alguém diferente que não gostará,
ainda que se proponha, dar-lhe a chave “do eremita” em que ficou fechada
na meninice, e da qual agora quer sair com desespero.

Para sair, tanto para esta como para qualquer outra Lua, a pessoa
necessita compreender a totalidade do mecanismo e abrir-se a uma
afetividade que está no presente e que o imaginário impede de se
desvencilhar. Neste caso, se realmente a Lua cumpriu a sua função, a
afetividade já não corresponde somente à Lua. Algo cresceu, amadureceu e
floresceu e agora se desenvolve, incluindo todas as energias da carta em
seu nível afetivo. Mas para que isto aconteça será necessário experiências
que, passo a passo, nos conduzam a não identificação com o mecanismo,
neste caso, com a ilusão do isolamento.



Enquanto a pessoa com a Lua em Capricórnio deseja o afeto de uma única
fonte reparatória, estará recriando a dinâmica inconsciente habitual. Ainda
que exteriormente a veja fora de seu isolamento - e já não pareça frio e
distante o personagem solitário - segue isolada com a “mãe”, projetada
agora na simbiose com outro, ou com um grupo e instituição.

Podemos ver, portanto, que para a Lua em  Capricórnio é muito difícil
distribuir afeto. Quando se abre uma possibilidade afetiva coloca tudo nesta
situação, com a qual inevitavelmente se dá mal. E isso não é uma crítica e
sim a descrição de uma experiência pela qual as pessoas com esta Lua
devem transitar até descobrir-se em toda a sua complexidade.

Um indício chave que por si marca o começo da transformação, é escutar
dessas pessoas que não se sentem bem, que se sentem deprimidas ou
necessitadas, e que pedem a seus amigos para que as "suportem" neste
estado. É um progresso enorme porque, em geral, passam todo o domingo
ao redor do telefone esperando que algum amigo se deprima e as chame
para contar-lhes seus problemas…  É que - já o sabemos - escutar o
problema dos outros e ajudá-los eqüivale a um laço afetivo.

Por isso, a chave consiste em registrar a necessidade em dar-se conta que o
primeiro “erro” é acreditar que necessita menos do que realmente necessita.
O segundo “erro” é o oposto complementário, acreditar que necessita muito
mais que o real. Se compreendermos a natureza do imaginário “frio e
solitário”, podemos nos dar conta que, seja identificando-se com esse frio
insensível ou experimentando-o como uma realidade imposta do que está
“fora”, a pessoa vive na prolongação imaginária de seu passado. Nesses
casos por excesso ou por defeito, demonstra sua dificuldade para o contato
com a real necessidade.

Isto é profundamente o mecanismo lunar: a sobrevivência de uma qualidade
que já não existe como tal, e sim como hábito. Isto, por certo, gera
projeções, sensações e respostas iguais, articulando-se em padrões
vinculares que não sejam afetivos. Assim, o isolamento da pessoa - ou sua
saída do mesmo - dependerá exclusivamente de seu estado de consciência,
do núcleo onde esta se fixe ou com o que se identifique.



E quando digo consciência me refiro a totalidade da percepção, que
também inclui os hábitos corporais. Assim como em Gêmeos trata de
reconhecer o hábito da divisão, em Escorpião da fusão, em Capricórnio
deve-se descobrir o hábito corporal de contrair-se e concentrar-se que a
leva acreditar que, fechando a circulação, dispõe de mais energia. A
qualidade de base com a qual a pessoa nasceu possibilita certamente a
concentração, mas o mecanismo a converte em único recurso e assim só se
dedica a fechar os circuitos e nunca a abrí-los. Quando esses hábitos
perduram a pessoa ainda “vive na Lua”, sem integração do resto do sistema
nem o florescimento de outras qualidades. Então, não se trata de uma
história psicológica que deve ser reparada e sim de aprender outro
movimento, aquele que permite a circulação para abrir novos pontos focais,
distribuir a energia e, sobretudo, receber a abundância externa e liberar a
abundância interna (em lugar de economizar para tempos piores).

Em consequência, isto não se resolve em nível emocional e sim em todos os
níveis que implica um questionamento profundo de crenças e uma renovação
de atividades corporais. Não há maneira de fazê-lo se não se replantar por
completo o uso do tempo, o medo da frustração, o desejo quase exclusivo
de cumprir com as metas e tarefas propostas, a supervalorização das
próprias responsabilidades. Nesta abertura global,  a pessoa encontrará
seguramente vínculos gratificantes e gozará de um afeto distribuído e não
concentrado, como pedia a ilusão. Poderá descobrir, agora sim, qual
necessidade real há em sua vida da presença dos outros e a dimensão
criativa de sua capacidade de solidão.

O que seria aprender a “distribuir afeto”?

Compreender a importância de que a circulação não se concentre em
nenhum ponto particular. Advertir que, se em todos os lados há um pouco,
isto quer dizer que há muito à disposição de todos e que só é necessário
aproveitar as múltiplas oportunidades para que essa abundância se
manifeste.



Por exemplo, um sintoma típico da Lua em Capricórnio é não festejar seu
aniversário, porque “bom, se realmente é um dia a mais, um dia como
qualquer outro...”. Na realidade, constituir-se em um foco central das
manifestações de afeto de muita gente a levaria a experimentar uma
abundância emocional desestruturante, mas muito nutritiva. Por isso, atrever-
se a festejar o próprio aniversário é realmente um grande progresso para
esta Lua. Significa expor-se aos demais, que lhe digam “te queremos”, sem
obrigar-se a fazer nada para obtê-lo. 

Não vale organizar “o aniversário do século” onde o mesmo aniversariante
seja quem ponha a música, sirva as bebidas e atenda aos convidados,
trabalhando o tempo todo para que a festa seja maravilhosa. A chave é
ficar tranquila, desfrutando, recebendo os presentes e sentindo que tudo é
para ela. Já podemos imaginar que esta situação é “dinamite” para a Lua
em Capricórnio, tanto como um vínculo que não mande nada e deixe livre,
para uma Lua em Escorpião.

Aquelas situações em que não se repetem o que o mecanismo pretende
conformar, resultam terapêuticas e curativas, porque rompem com o circuito
do mecanismo. No caso da Lua em Capricórnio, quando se permitem esse
tipo de situação a pessoa compreende que a escassez não é o real de sua
vida, pelo contrário, percebe que há muitas pessoas que a querem muito,
mas que ela não fazia os movimentos necessários para que isto se
manifestasse da maneira como os demais desejavam fazer. E que fazia os
movimentos contrários, porque pressupunha a escassez.

Se a pessoa recebe de pronto uma demonstração muito grande de

afeto... pode escapar?

Quem pode escapar diante disso são a Lua em Escorpião ou a Lua em
Aquário. A Lua em Capricórnio reagirá “colocando-se a fazer algo” porque,
profundamente, não pode compreender e não acredita que o afeto venha se
não está associado a um desejo ou um comportamento “exemplar”. 



Se abre - especialmente nas primeiras fases do mecanismo - sente que a
emoção a invade porque registra que necessita  mais afeto do que
acreditava necessitar, o qual é muito arriscado porque a expõe ao terror da
frustração. Seu sistema funciona melhor anestesiado e por isso se retrai, se
contrai e se fecha em si mesma.

Me custa diferenciar a austeridade desta Lua, com o Sol em

Capricórnio...

Em todo caso, o Sol em Capricórnio toma decisões racionais que minimizem
as necessidades em função de um desejo. A Lua em Capricórnio é, no
contato, um movimento totalmente emocional que, diante do pânico ou da
frustração - e já está certa de que vai acontecer - não pede. Mais ainda,
nem se quer pede a si mesma afeto, dinheiro, prazer, descanso e
valorização.

Talentos da Lua em Capricórnio.

Chegado esse ponto e tendo dissolvido as distintas capas do mecanismo, a
qualidade capricorniana já não opera como refúgio e sim que é uma
disponibilidade do sistema em seu conjunto. Aqui a concentração, a
responsabilidade, a capacidade para sustentar a energia quando é
necessário - deixam de ser respostas emocionais para se converterem em
autênticos talentos. Seguramente a pessoa descobrirá em si uma grande
capacidade de solidão, que nada tem a ver com isolamento e sim, como
permanecer só consigo mesma, não dependendo dos outros - reais ou
imaginários - em níveis emocionais e mentais - assim, deseja dar forma a sua
própria vida, de acordo com seu ser mais profundo.

Se realmente, se abriu uma nova circulação de energia, dissipará as dores e
a veia de tristeza que muitas vezes refletem-se no rosto destas pessoas.
Aparece uma solidez emocional que permite um contato muito profundo
com o humano, em suas limitações e necessidades. O fundo melancólico que
era próprio das fases anteriores dá lugar a um profundo realismo, capaz de
encontrar as melhores formas possíveis para o desenvolvimento da
criatividade. Nada melhor que a Lua em Capricórnio para compreender a
esterilidade do isolamento e a cristalização do passado. 



Construir formas que respondam às necessidades reais, articulá-la com os
demais e ser capaz de renová-las com um ajustado sentido de tempo, são
expressões naturais de uma Lua em Capricórnio integrada à totalidade da
estrutura.

Quando perder o medo à frustração e poder pedir, abrir-se e jogar com
liberdade no mundo dos afetos, é o momento em que aparece o talento da
Lua em Capricórnio. Recém aqui, descobre que tem uma tendência a
simbiose e a dependência emocional muito menor que os demais e que,
portanto, seu talento é esse: a capacidade de solidão, porque realmente não
necessita “que os outros lhe preencham a vida”. Neste ponto aparece a
expressão de uma emoção madura, capaz de sustentar-se sem dependência,
com real aprumo e de resistir a situações que seriam muito difíceis para
outros.

A expressão deste talento é posterior à resolução do hábito, porque do
contrário, é novamente o sintoma de seu mecanismo de auto-suficiência.
Desse talento, as experiências onde há muito afeto amplificarão aquilo que,
para não sofrer, havia fechado o “coraçãozinho do bebê” e que havia ficado
registrado, mascarado. 

À medida que recebe, vai abrindo e voltando ao volume natural, recordando
que esse “volume natural” sempre será menor que o que necessita qualquer
outra Lua, porque esse é precisamente seu talento : poder contar realmente
consigo mesma.

Para chegar a essa fase de integração é necessário sintetizar aspectos

contraditórios de outros lugares da carta natal?

Sim, isto é central na aprendizagem da astrologia, é preciso registrar matizes
e aprender a ver contradições. Com a Lua em Capricórnio temos
aprofundado algo que, na realidade, é válido para todas as demais Luas e
para toda a astrologia, como tema de reflexão. 



O Céu diz: “Lua em Capricórnio”, o que quer dizer - estruturalmente - que
Saturno está junto à Lua. Agora bem, isto que está no Céu deve plasmar-se
com o que há na Terra e, que capacidade temos hoje os seres humanos de
integrar Saturno à Lua? Na verdade, muito pouco, é algo que para nós está
desintegrado, escondido. Tudo isso faz que algo que em si mesmo aparece
profundamente integrado - a autonomia, a solidez emocional - desde a
história construtiva de uma cisão entre afeto e solidez, e sim que essa
fragmentação se dá nas estruturas psíquicas, a raiz de Saturno  e a Lua
disponíveis na Terra. Isto se verá com mais clareza na próxima Lua: a de
Aquário.
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Conheça todos os conteúdos que disponibilizamos por meio das redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino

Instagram: https://www.instagram.com/hamadriade.laramoncay/

SITE: Conheça nosso site e baixe nossos informativos. Eles são editados mensalmente e
ficam disponíveis para download.  Nele você encontra dicas sobre rituais, ginecologia
natural, diferentes terapias e muito mais. Além disso, fique ligada em nossos cursos e
serviços. https://www.hamadriade.com.br/ 

Canal do Youtube: Toda semana disponibilizamos vídeos que tratam sobre o Sagrado
Feminino, Astrologia, Ginecologia Natural, Terapias Alternativas e Tarô.

SERVIÇOS:

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: O  atendimento  individual  tem como objetivo a
orientação para questões pessoais dentro da visão do Sagrado Feminino e da
Ginecologia Natural. São indicados procedimentos, rituais e práticas que visam o
desenvolvimento interno, com acompanhamento progressivo e mensal de acordo com a
necessidade e a disposição de cada pessoa.  Materiais como apostilas, indicações de
leituras e mandalas  também são fornecidos e nos encontros mensais pode-se analisar
os resultados e progressos obtidos, visando sempre um maior crescimento e integração
dos diferentes aspectos que compõem nossa espiritualidade.   Os encontros são
realizados online, pelo whatsApp ou facebook. Dúvidas e maiores esclarecimentos é só
entrar em contato.

CURSOS ONLINE: MAGIA LUMINAR - Iniciação ao Sagrado Feminino e MEDICINA
ANCESTRAL - Magia das Ervas Medicinais.

www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino/

https://www.youtube.com/hamadriade
laramoncay@gmail.com

(54) 99154-1840

https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino
https://www.instagram.com/hamadriade.laramoncay/
https://www.hamadriade.com.br/

