Código do astrólogo humanista e do seu consulente
Introdução
A Astrologia Humanista privilegia o autoconhecimento, não responde à pergunta: "O que é que os
astros me reservam"? Logo, um astrólogo humanista é alguém que, com base em conhecimentos
astrológicos devidamente entendidos, orienta a sua ação de aconselhamento no sentido de ajudar
o consulente, esclarecendo-o. Sem predizer o desfecho de qualquer questão, deve fornecer uma
listagem das opções para que o cliente escolha livremente e de acordo com a sua consciência.
Durante a sua formação, o astrólogo humanista assimilou que as informações dadas pela
Astrologia ajudam a cumprir aquele "roteiro" que cada pessoa dispõe à nascença, o qual, com o
desenrolar da vida, poderá ser cumprido. Se o mapa natal mostra as possibilidades, ele nada diz
como tal irá acontecer, em virtude de a opção a tomar sobre qualquer questão ser sempre uma
decisão pessoal.

Considerando que a mais nobre função da Astrologia é destacar aquilo que transforma uma
pessoa comum num ser humano singular, proponho o seguinte "Código do astrólogo humanista e
do seu consulente":
1) A Astrologia é, essencialmente, uma técnica que favorece o autoconhecimento. Não prediz o
futuro. Um astrólogo consciente não deve violar esta premissa, sob pena de desrespeitar o livre
arbítrio do consulente.
2) A Astrologia não lida com previsões de factos concretos adivinhados do futuro, mas com as
motivações pessoais que as promovem. Se o astrólogo referir potenciais, deve saber que, regra
geral, o consulente tende a considerar um "potencial" como uma "certeza".
3) O foco essencial de um astrólogo consciente não é considerar o que vai acontecer ao
consulente. É a forma como ele tenderá a reagir ao que acontecer.
4) Um astrólogo jamais diz ao consulente o que ele deve fazer. A sua função é ajudá-lo a perceber,
claramente, as alternativas que tem à sua disposição.

5) A função de um astrólogo é "desembaciar o espelho" da consciência do consulente, ajudando-o
a considerar alguns fatores e opções de que ainda não se tenha apercebido.
6) O mapa natal permite ao astrólogo humanista descodificar os planos físico, mental e emocional
do consulente, assim como decifrar parte da sua complexidade anímica.
7) Um astrólogo, na sua conversa com o consulente, exprime-se de um forma simples e clara,
evitando usar os termos da gíria astrológica.
8 ) Um astrólogo consciente tudo fará para que o seu discurso não provoque receio ou apreensão
no consulente.
9) Um astrólogo consciente não permite que o consulente ganhe a liberdade de lhe telefonar por
tudo e por nada.
10) O consulente também deve estar ciente de que a função da astrologia não é predizer o futuro.
É certo que um mapa natal representa potencialidades, mas nada garante que elas venham a
realizar-se.
11) Um astrólogo consciente sabe que primeiro está a pessoa e só depois está o seu mapa natal.
Ou seja, o consulente não tem determinada característica porque o seu mapa natal indica esta ou
aquela conjuntura astral.
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