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Orixás e Signos
PERSONALIDADE DOS FILHOS DOS ORIXÁS E A
INFLUÊNCIA DOS SIGNOS QUE SE ASSEMELHAM
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Orixá Não
é Signo

ENTENDA PORQUE OS ORIXÁS SÃO
CONFUNDIDOS COM A INFLUÊNCIA DOS
SIGNOS SOBRE NÓS

O

s Signos do Zodíaco são interpretados pelos
Mapas Astrais, que são um modelo matemático-simbólico, que visa interpretar a posição
do sol, da lua, dos planetas e como esses astros
podem influenciar e atuar em cada campo da vida de
uma pessoa.
Um mapa astral pode ser codificado por alguém que tenha se
aprofundado em Astrologia que segundo a Astróloga Patrícia
Ungarelli se conceitua como o estudo dos astros, considerada
uma ciência humana inserida nas ciências ocultas.
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Para entender o seu mapa, além de um astrólogo, você tam4

bém precisa saber a data, o local e horário exato do seu nascimento.
Segundo a Astrologia os corpos celestes (todo corpo físico do espaço)
exercem influência em nossa maneira de ser e desta forma, a posição
em que esses astros se encontravam no momento da nossa vinda à
vida define algumas das nossas qualidades.
“Mapa Astral como definição é a fotografia do céu em um determinado momento definindo aquele evento, seja (nascimento) uma pessoa
ou um evento no tempo e no espaço. Lógico que existe toda uma
simbologia nele..no seu desenho e ele mostrará as posições dos planetas no nosso sistema solar naquele momento. Nós podemos pontuar
outros objetos também, asteroides, sistemas, pontos, mas basicamente
uma leitura astral são formas de interpretar aquele mapa.”
Patrícia Ungarelli, astróloga.
Ungarelli define que pensando nessa correspondência entre signo e
planeta nós estaríamos falando de potenciais arquétipos (personalidades) e se nós pudéssemos olhar por aí, a função dos planetas de doar
para esse signo a sua energia particular, faz dos signos qualidades.
Ela explica que os signos são como uma lâmpada de luz branca que
ao colocar um papel colorido sobre ela, adere aquela coloração. Sendo
assim, o signo de cada pessoa irá aderir as qualidades do planeta que o
rege e por sua vez, irá transferir um pouco dessas qualidades a pessoa.
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Com isso nós já entendemos que diferente dos Orixás, os signos não podem ser classificados como Divindades ou irradiações puras de Deus que
doam à nós, essências, fatores, natureza, delineando nossa personalidade.
E mais, que o que a leitura do mapa astral faz é mostrar algumas de
nossas inclinações, onde, por meio desse cálculo matemático que
considera os elementos de cada signo, extrai-se as características frequentemente presentes na personalidade dos indivíduos e/ou eventos.
“Cada signo tem um elemento terra, água, ar ou fogo, cada
um tem um ritmo que pode ser: cardinal, fixo ou mutável
em sua forma de atuar. Por isso, cada signo apresenta
então uma qualidade, ou seja, o signo de Áries por exemplo
tem a qualidade de impulso, da iniciativa, sendo fogo com
ritmo cardinal, de impulsividade e assim acontece com os
outros signos cada um deles tendo uma classificação. Cada
um deles vai representar uma qualidade e dai nós podemos
falar.. comportamentos ou características.”
Patrícia Ungarelli, astróloga.
Patrícia tem um estudo, onde ela faz uma analogia
entre as energias existentes nos signos doadas pelos
planetas e quais Orixás podem estar possivelmente
relacionado a elas.
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“Eu não estabeleço uma relação direta porque não
é possível dizer: o Orixá é um planeta e também não é
possível estabelecer um planeta para um Orixá. No meu
estudo eu descubro alguns planetas para um Orixá. Porque
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o fundamento da Umbanda e o fundamento da Astrologia
vem de caminhos e fontes diferentes. Quando as pessoas me
perguntam e é uma pergunta recorrente e bem forte “se ao
olhar o mapa nós descobrimos o Orixá de cabeça?” Não,
não é possível. Na Astrologia, no Mapa Astral, a gente pode
dizer que uma informação pra ser eficiente, ela precisa vir
de um cálculo matemático. Não tem como ter um cálculo
matemático ou uma regra pra dizer que para ser filho
de Ogum tem que ter Marte no meio do céu ou Marte no
ascendente, ou ser ariano por exemplo. Essa regra não vale,
porque não bate, não é todo ariano que é filho de Ogum.
Se não é todo ariano que é filho de Ogum, não da pra ter
isso como regra, por isso, não dá pra descobrir os Orixás
de cabeça, o adjuntó ou o de frente pelo mapa. Isso não
bate porque os signos são só qualidades, não são energias,
não são potenciais energéticos, não vibram, não atraem no
aspecto de movimentação do mapa. Quem movimenta o
mapa é planeta.
Patrícia Ungarelli, astróloga.
Texto: Júlia Pereira
Fonte de Pesquisa: Entrevista com Patricia Ungarelli.
Estudo: Teologia de Umbanda.
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