BIOGRAFIA ASTROLÓGICA DE DAVID BOWIE
David Bowie, nascido a 8 de janeiro de 1947, de nome David Robert Jones, foi um ícone do nosso
tempo contemporâneo. Foi músico, ator, pintor, um criativo inato e imparável. Um paradoxo
astrológico como veremos de seguida, morreu a 10 de janeiro de 2016, 2 dias depois de completar
69 anos e lançar o seu último e profético álbum Black Star.
Nascido nos subúrbios de Londres (Brixton), no seio de uma família “normal”, foi um filho ilegítimo
dado que os seus pais nunca chegaram a casar-se. Teve um meio-irmão mais velho 9 anos pelo
lado do pai que se suicidou aos 38 anos de idade. Casou duas vezes e teve dois filhos, Duncan e
Alexandria.
Vejamos de seguida o mapa astrológico de David (Rodden Rating A, fonte Astro Databank):

David tinha o Sol em Capricórnio, um sol frio e metódico, com uma forte conjunção a Marte exaltado
na casa 12, o Sol partilhava o mesmo regente do seu Ascendente em Aquário, Saturno. A sua Lua
estava em Leão, conjunta a Saturno retrógrado oposta ao Ascendente. Lua e Saturno
poderosíssimos, angulares e contraditórios. Saturno nunca voltou a direto durante a sua vida.
O que levaria este homem a tornar-se uma estrela à escala mundial?
Vendo mais cuidadosamente temos Vénus em Sagitário, conjunta ao MC, tecnicamente na casa 10.
Na casa máxima do poder e visibilidade pública, Vénus é a rainha das artes e da estética, e em
Sagitário, é aventureira e motivante, criativa e libertadora. Está em trígono à Lua e a Saturno,
sofrendo então das suas influências e humores contraditórios. Mais ainda, esta Vénus, rainha do
mapa de David, está em sextil quase exato ao Ascendente, promovendo o otimismo e a autoestima.
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A sua Lua, em Leão na casa 7, é criativa, alegre, Lua de palco, mas não expansiva pois está conjunta
a Saturno e muito próxima de Plutão. Será esta a metáfora de Black Star? E de onde terá vindo o
génio criativo e inovador de David?
Analisando agora Mercúrio vemos uma vez mais a energia de Saturno subjacente, já que se encontra
em Capricórnio e tecnicamente na casa 12. Mercúrio recebe a energia de Neptuno (imaginação,
fantasia) por quadratura aplicativa e rege a casa 4, da família e raízes e a 5, da criatividade, filhos e
espetáculo.
Urano, co-regente do Ascendente (ASC), encontra-se em Gémeos conjunto ao Nodo Norte (NN),
também na casa 4, ou seja é regido por Mercúrio formando aspetos incómodos de quincuncio com
o Sol e Marte. É um padrão de inovação e quebra com os valores enraizados de Capricórnio, o que
explica a imagem exótica e vanguardista de David.
Analisemos então as dinâmicas planetárias para os eventos relevantes da vida de David, resumidos
na tabela seguinte.

Data

Idade

Evento

Aspetos Relevantes

Interpretação

1955

8 anos

Decide ser uma
estrela Pop.

Vénus em oposição ao
NN.

Vénus é o planeta mais
alto do mapa e está
conjunto ao MC.

Saturno em trânsito faz
sextil ao Sol e a Marte
natal.

1963

16 anos

Fica com o olho
esquerdo paralisado
depois de uma briga
com um colega de
escola por uma
rapariga.

Saturno em trânsito faz
quadratura ao ASC, a
Plutão e ao Saturno natal.

Plutão é arquétipo para
as transformações, neste
caso transformação
pessoal.

Marte em conjunção ao
ASC por Direção
Simbólica DS).

Marte representa
acidentes e operações
cirúrgicas.

Mercúrio progredido em
oposição à Lua.

O ASC representa o eu e
o corpo.
O olho esquerdo é regido
pela Lua.

Sofre várias
operações ao olho
esquerdo.
1964

17 anos

Forma a primeira
banda.

Saturno rege o ASC e o
Sol natal.

Marte em sextil ao MC por
DS

MC representa a carreira
e ascensão social.

ASC progredido sextil a
Mercúrio

Saturno rege o ASC e o
Sol natal.

Saturno em trânsito em
quadratura ao MC
1965

18 anos
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Decide mudar de
nome para David
Bowie.

Lua em PS quadratura a
Úrano.

Úrano é co-regente do
ASC (identidade).

Vénus em PS oposição a
Úrano.

Saturno rege o ASC e o
Sol natal.
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Data

Idade

Evento

Aspetos Relevantes

Interpretação

Saturno em trânsito
quadratura a Vénus.
Saturno em trânsito
quadratura ao MC.
1966

19 anos

Lança o primeiro
single “Do anything
you say”.

A Lua por PS faz trígono a
Vénus, sextil ao ASC,
entra na casa 2, faz
trígono ao MC e trígono a
Saturno natal.

A Casa 2 é a casa dos
recursos e do dinheiro.
Saturno rege o ASC e o
Sol natal.

Saturno em trânsito faz
trígono a Saturno natal.
1968

21 anos

Conhece Angie
Burnett que virá a ser
a sua 1ª mulher.

A Lua entra em Touro por
PS.

A Lua está exaltada em
Touro.

Também por PS o ASC
faz sextil ao Sol natal.

Saturno rege o ASC e o
Sol natal.

Saturno em trânsito faz
quadratura ao Sol natal.
1970

23 anos

Casa com Angie.

A Lua por DS entra em
Gémeos e faz oposição a
Vénus, trígono ao ASC,
conjunção com a casa 4,
sextil à Lua Natal.

A Lua natal encontra-se
na casa 7, das relações.
Saturno rege o ASC e o
Sol natal.

Saturno, em trânsito, faz
um trígono ao Sol natal.
1971

1972

1973

24 anos

25 anos

26 anos
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Nasce o seu primeiro
filho.

Tem o primeiro
sucesso nos EUA.

Sobe aos Tops dos
EUA e UK, torna-se
“superstar”.

A Lua por PS faz
conjunção ao NN. Saturno
em trânsito em Gémeos e
na casa 4, Retorno de
Júpiter e sextil ao ASC.

O NN natal encontra-se
na casa 4, da família e
raízes.

Saturno em trânsito faz
um trígono ao Sol natal.

Saturno rege o ASC, o
Sol e Mercúrio (filhos,
tomada de
responsabilidade).

Mercúrio transita o ASC,
Júpiter transita o MC e
aplica-se por conjunção a
Mercúrio.

Mercúrio rege a casa 5
(criatividade,
espetáculos).

MC progredido entra em
Capricórnio. A Lua
progredida faz oposição
ao Sol natal. Mercúrio

Mercúrio rege a casa 5
(criatividade,
espetáculos).
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2º Retorno de Júpiter, o
grande benéfico.

Júpiter rege o MC.

Júpiter rege o MC.
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Data

Idade

Evento

Aspetos Relevantes

Interpretação

progredido faz quadratura
a Júpiter natal.

MC representa a carreira
e ascensão social.

Júpiter em trânsito na
casa 12 e 1 faz conjunção
ao Sol natal e ao ASC.
Faz igualmente sextil ao
MC. O NN em trânsito faz
conjunção ao Sol natal.
1974

1976

1978

27 anos

29 anos

31 anos

Muda de residência
para os EUA.

Muda de residência
para Berlim-Oeste.

Separa-se de Angie, a
mãe do seu 1º filho.

Eclipse da Lua a 17º de
Gémeos, conjunto a
Úrano na casa 4.

A casa 4 representa a
família e as raízes.

ASC progredido em
quadratura a Mercúrio e
sextil ao NN. Júpiter em
trânsito faz trígono a
Mercúrio. Marte e Saturno
em trânsito fazem sextil ao
NN.

Mercúrio rege a casa 4.

O Sol por direção
simbólica faz trígono a
Úrano natal. Júpiter em
trânsito faz quadratura a
Vénus Natal.

Úrano co-regente do ASC
encontra-se em Gémeos
na casa 4 (família,
raízes).

Eclipse da Lua a 3º de
Balança, fazendo trígono
ao ASC.
1979

32 anos

Muda de residência
para Montreaux,
Suíça.

Marte em direção
simbólica faz trígono a
Úrano natal. A Lua
progredida faz quadratura
a Mercúrio natal. Saturno
e o NN em trânsito fazem
trígono a Mercúrio natal.

Úrano co-regente do ASC
encontra-se em Gémeos
na casa 4 (várias
mudanças de residência
ao longo da vida).

NN em gémeos na casa
4.
A casa 4 representa a
família e as raízes.

Vénus rege a casa 8
(crises).

Mercúrio rege a casa 4.
NN em gémeos na casa
4.
A casa 4 representa a
família e as raízes.

Júpiter transita o IC.
1980

33 anos

Divorcia-se de Angie e
fica com a custódia do
filho.

A Lua progredida faz um
trígono a Úrano natal.
Eclipse da lua a 4º de
Aquário, conjunto ao ASC.

Úrano co-regente do
ASC, encontra-se em
Gémeos na casa 4
(família, raízes).
A Lua encontra-se na
casa 7 (relacionamentos)
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Data

Idade

Evento

Aspetos Relevantes

Interpretação
conjunta a Saturno e
Plutão.

1983

1985

36 anos

38 anos

Contrato bilionário
com a EMI America
Records ($10.000.000
por 5 anos).

Suicídio do irmão aos
38 anos (sofria de
esquizofrenia).

Vénus encontra-se com
Mercúrio por direção
simbólica. O ASC também
por DS faz quadratura ao
NN natal. A Lua
progredida faz conjunção
ao MC e sextil ao ASC.
Júpiter transita a casa 9
e10 fazendo conjunção a
Júpiter e Vénus natais.
Faz igualmente um trígono
a Saturno natal.

Júpiter rege o MC.

Eclipse do Sol a 0º de
Sagitário, conjunto a
Vénus.

Vénus rege a casa 3 (dos
irmãos).

Plutão em trânsito faz
quadratura à Lua natal e
ao ASC.
1992

45 anos

2º Casamento com
Iman, modelo
profissional oriunda da
Somália.

O Sol por DS faz uma
quadratura a Vénus natal.
Mercúrio faz conjunção ao
Sol por DS. O ASC faz
também uma quadratura a
Úrano por DS.
O Sol natal sofre as
conjunções de Úrano e
Neptuno em trânsito.
Júpiter em trânsito faz
trígono ao Sol natal.

MC representa a carreira
e ascensão social.
Mercúrio rege a casa 5
(criatividade,
espetáculos).
Júpiter, o grande
benéfico, toca o MC.

A Lua faz trígono a Vénus
e opõe-se ao ASC.

O Sol rege a casa 7
(relacionamentos). Júpiter
rege a casa 11
(casamento e
compromisso social).
A Lua e Saturno
encontram-se conjuntos
na casa 7.
Úrano é co-regente do
ASC encontra-se em
Gémeos na casa 4.

Saturno em trânsito opõese à Lua natal.
2000

53 anos

Nascimento da 2ª
filha, Alexandria

Lua progredida em
oposição a Mercúrio natal.
Júpiter e Saturno
transitam ambos na casa
3 e 4.
Júpiter em trânsito faz
conjunção ao NN,
oposição a Júpiter natal e
trígono ao ASC.
Saturno entra em
Gémeos.David teve
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Mercúrio rege a casa 5
(filhos).
A casa 4 representa a
família e as raízes.
Gémeos abre a casa 4 e
5.
Saturno rege o ASC, o
Sol e Mercúrio (filhos,
tomada de
responsabilidade).
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Data

Idade

Evento

Aspetos Relevantes

Interpretação

Eclipse do Sol a 8º de
Leão, conjunto a Saturno
natal.
2004

57 anos

Sofre uma intervenção
cirúrgica (angioplastia
a uma artéria
bloqueada).

Eclipse do Sol a 1º de
Sagitário, oposto ao IC e
conjunto a Vénus. Saturno
encontra-se em trânsito na
casa 6 e faz oposição ao
Sol e a Marte natais.

Vénus rege a casa 8.
Saturno, o grande
maléfico transita a casa 6,
opõe-se ao Sol e a Marte
(restrições, doenças).

2014

67 anos

Diagnosticado cancro
no fígado.

Júpiter em trânsito na
casa 7 faz conjunção a
Plutão e quadratura a
Júpiter natais. Saturno em
trânsito faz conjunção a
Júpiter natal. A Lua
progredida faz conjunção
ao Sol e Marte natais, na
casa 12.

Júpiter representa o
fígado.
Saturno rege o ASC e o
Sol (vitalidade).

Eclipse do Sol a 8º de
Touro fazendo quadratura
a Saturno natal.
2016

69 anos

Morre a 10 de janeiro,
dois dias depois de
completar 69 anos.

A Lua por DS faz um sextil
a Plutão. Neptuno faz
conjunção ao IC por DS.

Plutão promove
transformações e
regenerações, aqui
A Lua progredida entra em transita a casa 12 (oculto)
e faz conjunção ao Sol e
Aquário e faz conjunção
Marte (energia,
ao ASC, quadratura a
vitalidade).
Quíron e opõe-se a
Saturno.
Saturno rege o ASC e o
Plutão transita a casa 12 e Sol (vitalidade).
aproxima-se da conjunção
com Marte e o Sol natais.
O eclipse da Lua de Set
2015, a 4º de Carneiro,
faz sextil ao ASC, trígono
à Lua e a Vénus natais.
Saturno em trânsito faz
oposição ao NN e trígono
a Plutão natal.
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A Lua progredida ativa a
conjunção Lua, Saturno e
Plutão.
O eclipse da Lua anterior
à morte de David, dá uma
tónica harmoniosa à
transformação sofrida 4
meses depois.
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David sempre foi um inovador inspirado pelas estrelas. Todos conhecemos os seus êxitos Space
Oddity, Starman, Life on Mars, Lady Stardust, Ziggy Stardust, Blackstar, entre outros.
Após a sua morte, a 10 de Janeiro de 2016, em Manhattan, EUA, dois dias depois de completar 69
anos e de lançar o seu último álbum, foi nomeada uma constelação em sua honra, com 7 estrelas a
partir de Spica, na Constelação de Virgem. Os astrólogos que escolheram as 7 estrelas escreveram:
“Referring to his various albums, we chose seven stars — Sigma Librae, Spica, Alpha Virginis,
Zeta Centauri, SAA 204 132, and the Beta Sigma Octantis Trianguli Australis — in the vicinity
of Mars. The constellation is a copy of the iconic Bowie lightning and was recorded at the exact
time of his death.”
Antes, a Janeiro de 2015, um asteroide já tinha sido batizado de David Bowie1. Atualmente encontrase a 24° de Sagitário. David nasceu com este asteroide a 17º de Escorpião, conjunto ao seu Júpiter
natal a 21º de Escorpião na casa 9.
Um visionário antes do seu tempo, David foi o arquétipo vivo do seu Ascendente em Aquário.
Imaginava um mundo diferente e perseguiu a sua verdade. Diferenciou-se. Transfigurou-se.
Transformou-se. Transmutou-se. Sempre em processo criativo. Compositor, cantor, ator.
Teve uma saída de palco de Mestre, por certo encenada, ele que seguramente saberia ler (n)as
estrelas.
Tal como ele, todos podemos ser heróis, todos os dias da nossa vida. Let’s dance to it.
https://www.youtube.com/watch?v=AGOx0ZpMrrU&feature=youtu.be

Isabel, 24 de julho de 2016
1

Asteroid 342843 Davidbowie (2008 YN3), Classification: Main-belt Asteroid, SPK-ID: 2342843.
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