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 Toda aquela força que se lançou no começo de tudo, o raio inau-
gural que abriu todos os caminhos, com o tempo, com o atrito das coisas 
do mundo, vai perdendo velocidade até parar por completo. No momen-
to em que pára, ganha corpo. E por ter um corpo pode perceber a mate-
rialidade das coisas. 

 O ser que nasceu em Áries e era puro impulso em direção à vida 
- fagulha que rapidamente se apagava para se acender em outro lugar 
- agora pode começar a sentir as texturas, tatear as formas. Aquilo que 
chamuscava pode se aglutinar, ganhar estabilidade e concentração. 

 Condensação. 

Explosão do Big-Bang, 

colisões, choques, estouros, pedaços voam pelo espaço sem fim. 

 

Bilhões bilhões de anos-luz de espera;

 galáxias ganham corpo, constância...

A explosão dá lugar à presença, 

o silêncio redondo em órbita.

Touro
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 Com Touro, o universo sensitivo da matéria se abre. Os sentidos 
olfativos, visuais, gustativos, sinestésicos aparecem e regem o encontro 
com o mundo.  Sua inteligência é tátil e acessa a dimensão sensível, sen-
sual, corporal da natureza.

 Touro é filho direto da Terra; feminino simbólico de onde a carne 
toma forma. Pertence a outro tempo, tempo em que sabíamos ser filhos 
Dela e respeitávamos o encontro com a natureza, a nossa própria natu-
reza. Sabíamos que nosso corpo é algo que recebemos emprestado e 
por isso precisamos cuidar muito bem. Tempo em que carne e espírito 
ainda não haviam sido separados pela mente ocidental. E em que a sen-
sualidade da matéria, a dimensão tátil não era benção, nem pecado, sim-
plesmente estavam ali e faziam parte da interação com a vida.

 Touro é um signo de consistência e sua expressão carrega a for-
ça constitutiva da matéria. Pura presença, percepção da concretude das 
coisas, é capaz de grande silêncio, de simplesmente estar. 

 Alma de montanha.

 Ponto de repouso e estabilidade, contempla a beleza do que é.

 Ao cessar o movimento, a dimensão estética da vida se apresenta. 
Essa beleza não é refinada, etérea. É a beleza do barro vermelho, de um 
tronco com musgo, da enorme rocha na cachoeira. A beleza em Touro é 
rústica, crua, ligada ao que é primordial. 

 Em Touro, o Zodíaco acaba de nascer, por isto este é um signo primá-
rio, no sentido em que está conectado com as necessidades básicas para 
estar nesse mundo (depois do parto em Áries; os cuidados necesários).  

 Alimento para se sustentar, abrigo para se proteger das intempé-
ries, estar seco na chuva e quente no inverno; Touro sabe do que precisa 
e como nenhum outro conhece a importância da nutrição. Suas células 
ouvem os desejos fundamentais da matéria. 

 Solidez.

  Touro é pura percepção do todo da matéria, de como ela se estru-
tura e se apresenta em sua inteireza, mas é tão estável que pode esque-
cer do movimento inicial que deu origem a todas as coisas. Monolito bru-
to, é preciso muita força para se mover. No medo do movimento, quer 
se segurar às coisas.  Só acredita no que pode ver, no que pode tocar e 
sentir com as mãos.  Tudo que não-é o assusta. Desconhecido, pavorosa 
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incerteza. No medo, se agarra àquilo que lhe é familiar, que confia; seu 
alimento, seu abrigo. 

 Rigidez

 Seu olhar sobre as coisas torna-se tacanho. A existência não tem di-
mensão simbólica, tudo é literal.  E o valor que se dá às coisas, o valor que 
é válido, é aquele se se pode contar, guardar. E pode sorrir com desdém 
diante de outro ser que sonha, que fantasia, que imagina, que vislumbra 
futuros. Para Touro embrutecido, o futuro não existe, está estancado.   

 Cada vez que o desconhecido bate à porta, se fecha, se tranca e 
se endurece e ao se endurecer se endurece e ao se endurecer se endure-
ce. Como um velhinho que perde o movimento das articulações, até não 
conseguir andar mais.

 Touro, a Terra aparenta repouso, mas percorre o espaço sem fim. 

 Deve ser pesado 

 segurar com tanta força

  aquilo que se vai.

 E como todo signo é um paradoxo sem solução, o mesmo que se 
prende à matéria, pode encontrar nela um ponto vazio, de pura presen-
ça. A matéria maciça também carrega a abertura para se transformar, se 
destinar ao desconhecido.

 Presença do presente.

 Cada átomo tem mais espaços vazios do que massa, matéria. No 
silêncio e na quietude, repousado sobre a presença do que é, podemos 
senti-los. Touro pode encontrar em si uma alma búdica, que simplesmen-
te sente com os pés o solo em que pisa, ouve os sons em meio aos silên-
cios, contempla o visível sabendo que é passageiro.

 Alma de hai-cai.

Todos na cozinha

pessoas, cães e moscas

pão assando1 
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 Contempla com seus olhos ruminantes de vaca, recebe o que a ma-
téria tem a oferecer. Como um ser hai-cai que capta as manifestações da 
natureza; ele mesmo, um elemento observador nessa composição. 

 O provérbio zen budista diz: “se você não está presente, você olha 
e não vê, escuta, mas não ouve, come mas não saboreia”. Touro é um 
signo que pode saborear e ouvir e escutar. 

 Você está aqui para estar aqui, sem metafísica, sem especulações.

 Com paciência, torna-se um ponto de ancoragem e conforto em si 
mesmo. Sente o corpo, sente a manifestação do que é visível, do que é 
paupável. Como disse o mestre Tich Nah Ahn, milagre não é andar sobre 
as águas ou o ar, “milagre é andar sobre a terra.” 

 E a natureza se oferece generosa, em toda sua beleza.

Ao sol da manhã

uma gota de orvalho

precioso diamante.2 

1. Alice Ruiz. Estação dos bichos. Editora Iluminuras.
2. Matsuo Bashô. Trilha estreita ao Confim. Editora Iluminuras.
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