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COMO LER UM MAPA ASTRAL 

 
Antes de começar, entenda os principais elementos para a leitura e 

interpretação de um mapa astral: Link Externo Para Orientações 

 Os PLANETAS nos mostram O QUE está acontecendo; 

 Os SIGNOS nos mostram COMO isso está acontecendo; 

 As CASAS nos mostram ONDE isso está acontecendo.  

 Os Elementos representam as características energéticas da experiência.  

 
OS PLANETAS 

https://pt.wikihow.com/Ler-um-Mapa-Astral
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AS CASAS ASTROLÓGICAS 

 
Cada casa astrológica é regida por um Signo específico, independentemente do seu 
Mapa Astral, e representa uma área diferente da nossa vida. Assim, esse signo sempre 
estará no fundo de cada casa ao receber o novo Signo (que pode ser diferente, ou o 
mesmo) do Mapa Natal lido no momento. Os dois signos ali, então, conversam, 
trocam, somam, ou disputam energias.   
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Nina Fulana de Tal 

23 Jun 1972, 09:00, BZT2 +3:00 
Araçuaí Brazil, 16°S52', 042°W04' 

Geocentric Tropical Zodiac -  Placidus Houses,  True Node 
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SEU MAPA ASTRAL 

Essas são as principais informações para a leitura do seu mapa 
 Fogo  Terra  Ar  Água 
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Perfil Astrológico 

 
 
 
 
 
 

Este Perfil gosta de atenção e provavelmente exige (e geralmente consegue) muita 
atenção. O que quer que esteja acontecendo, eles tendem a gravitar para o centro de 
qualquer grupo, onde está a ação - a vida é uma festa. Isso ocorre porque, no fundo, 
eles são calorosos e carismáticos, definitivamente um tipo de pessoa que se sente 
sensível. 
 

 

Carismática 

 
 

Palavras-chave 
O centro das atenções, a vida em festa. A amada. O Amado. 

Carismático. Centro das atenções. Intuitivo. Sensível ao toque. 

. 

 

As pessoas gostam deles e gostam de estar perto deles. Este Perfil é provavelmente 
muito procurado para atividades sociais, nem sempre festas. Por quê? Porque eles são 
divertidos. Às vezes, esse Perfil parece que precisa proteger sua privacidade e não 
gosta de ser cercado e preso por situações claustrofóbicas. 
 
RELACIONAMENTOS 
Este Perfil costuma ser o centro das atenções e, na maioria dos relacionamentos, 
tende a assumir o papel da pessoa amada, permitindo (e preferindo) deixar que os 
outros cuidem dele, até mesmo idolatrá-lo. Isso não é arrogância, mas bastante 
natural. 
 
SUGESTÕES 
Este Perfil, um exemplo do tipo Quadratura, tem excelente intuição, bons palpites e é 
capaz de sentir as coisas em um nível prático. Por estarem tão "em contato" e 
envolvidos (lá no fundo), às vezes têm problemas para ter uma visão geral e não 
conseguem ver além do horizonte por não conseguir se afastar, dar uma passo para 
fora da situação para enxergar com clareza. Este Perfil pode se beneficiar de Indivíduos 
que são menos envolvidos, atuam um pouco mais frios e ficam um pouco mais 
distantes da ação, e são mais determinados e proativos. Ao se relacionar com eles, 
este Perfil vai querer invocar o aspecto de cuidado e aconselhamento deles e destacar 
o amante nestes Indivíduos, sendo a pessoa amada de quem cuidam. 
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TEMPERAMENTO ASTROLÓGICO 
 
Cada pessoa tem um temperamento mais acentuado do que outros, que tende a se equilibrar 
se todas as condições forem favoráveis, ou quando as questões mais importantes forem 
resolvidas, ou acomodadas positivamente ao decorrer dos anos. Os quatro tipos de 
temperamento básicos são: Sanguíneo, Colérico, Fleumático e Melancólico. Não há pessoas 
que são exclusivamente um temperamento, todos tem um “tempero” de cada um, salvo 
raríssimas exceções. 

 
INTENSIDADE NO SEU MAPA SEGUNDO OS PLANETAS: 

 1º Fleumático  2º Melancólico   3º Sanguíneo  4º Colérico  
 

Seu Temperamento – SANGUÍNEO- FLEUMÁTICO 

Fleumático Melancólico é considerado o mais quieto e calmo de todas as combinações 
de temperamento. Fleumático Melancólico é bastante calado, raramente dizendo algo 
pelo qual tenha de pedir desculpa. 
  
Fleumático Melancólico é calmo 
Este tipo de temperamento é gentil, calmo e quieto. Dificilmente se irrita ou se torna 
agressivo. Não se envergonha a si próprio ou aos outros, fazendo sempre o que é 
esperado e necessário. Veste-se com simplicidade, manifestando que todos podem 
contar com ele e com o seu trabalho. 
 
Fleumático Melancólico tem baixa autoestima 
O fleumático melancólico é egoísta, negativista, temeroso, muito crítico e com um 
baixo autoconceito. E é exatamente todas estas coisas que o impedem de desenvolver 
plenamente o seu potencial. Este temperamento precisa compreender que tem de 
colocar de parte os seus temores e sentimentos negativos e arriscar-se a fazer algo 
fora da “concha”. 
 
Fleumático Melancólico e relacionamentos 
Todos sabem que podem contar e depender de pessoas com este tipo de 
temperamento. O fleumático melancólico gosta de ajudar os outros e é organizado no 
seu trabalho. Gosta de fazer coisas em casa e normalmente esta está sempre 
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arrumada e funcional. No entanto pode ser demasiado passivo, o que irrita muitas 
vezes os seus familiares. Trabalha bem sobre pressão, desde que esta seja externa. 
 
 

OBS.: As características dos temperamentos serão intensificadas, ou suavizadas de acordo com 
as demais características como qualidades, elementos e casas zodiacais.   
 

 
 

Veja os seus pontos fortes e fracos do seu temperamento 
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EQUILÍBRIO DOS SIGNOS 
Pontuações: Áries 0; Touro 3; Gêmeos 3; Câncer 7; Leo 3; Virgem 1; Libra 1; Escorpião 
3; Sagitário 1; Capricórnio 1; Aquário 0; Peixes 0 
  
CÂNCER FORTE 
Raízes nutritivas, protetoras, tenazes, emocionalmente sensíveis, aquosas e 
fortes. Pode ser excessivamente protetor, não quer se deixar levar, tímido, recluso. 

 
 
CRUZE AS QUALIDADES E ELEMENTOS ATÉ SEUS SIGNOS FORTES: 

4  
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EQUILÍBRIO DOS ELEMENTOS 

Δ Fogo/Yang -  Terra/ Yin -  Ar/Yang -  Água/Yin 

Pontuações: Fogo 4; Terra 5; Air 4; Água 10 
  
ÁGUA FORTE 
Você fala com o coração e é uma pessoa compassiva e atenciosa com uma forte 
natureza intuitiva. Você valoriza seus relacionamentos pessoais, nos 
quais frequentemente assume o papel de zelador. Você é uma pessoa tão simpática e 
compreensiva que muitas vezes é pega no papel de mãe de seus entes queridos. Sua 
fraqueza reside no fato de que você não consegue ter uma perspectiva objetiva 
quando necessário. Você muitas vezes reagem sem pensar sobre as coisas em primeiro 
lugar. 
 

FORÇA DAS QUALIDADES NO SEU MAPA 

۸ Cardeais ou Cardinais  - ⊙ Fixos -   ∩ Mutáveis 

Pontuações: Cardeal 9; 9 fixo; 5 mutável 
 
- Os modos são balanceados neste gráfico. 
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O EU COLETIVO E O EU PESSOAL 
 

EQUILÍBRIO DOS HEMISFÉRIOSE QUADRATES 
Pontuações: Leste 12; 7 do norte; Oeste 5; 10 do sul 

 
Regiões do seu Mapa onde existem mais planetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
LESTE FORTE 
Você é um indivíduo automotivado e orientado para si mesmo. Você gosta de mapear 
sua própria vida e seguir seu próprio caminho, experimentando dificuldades apenas 
se alguém estiver em seu caminho. Você valoriza sua independência e gosta de sua 
própria companhia. Você gosta da companhia de outras pessoas, mas apenas se elas 
lhe derem bastante liberdade para suas próprias atividades. Você precisa estar atento 
ao comportamento egocêntrico e egoísta. 
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EQUILÍBRIO DE QUADRANTES 
Pontuações: 1º quadrante 2; 2º quadrante 5; 3º quadrante 0; 4º quadrante 10 
  
4º QUADRANTE FORTE 
Você se esforça para deixar sua marca no mundo. Isso pode ser benéfico, mas pode se 
tornar perturbador se você ficar muito preso a um ideal. 
 

 

 
ANALISE SUAS REGIÕES FORTES 

 

 

 

4º Forte 
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FASE LUNAR 
 

GIBOSA 

A Lua Gibosa - cooperação, aprimoramento, produtividade. 

Quando o Sol e a Lua estão entre 135 e 180 graus 
 

A fase da Lua durante seu nascimento diz como suas emoções, segurança e bases familiares 
atuam na sua vida. 

 
A Lua Gibosa sugere um período de análise e aprimoramento, bom para continuar a evoluir 

suas intenções e ideias. O objetivo final é a realização de seus planos de curto e médio prazo, 

por isso você deve analisar o que está e o que não está funcionando adequadamente. É onde a 

Lua continua se afastando do Sol, aumentando ainda mais a luminosidade em seu lado escuro. 

Trata-se de uma fase decisiva para a continuidade do que quer que seja, onde você precisa 

abandonar o que não está dando certo e mudar o que for necessário. Você deve alinhar suas 

necessidades para continuar nutrindo seus projetos que estão em gestação. Metade da Lua já 

estava iluminada, agora o Sol lentamente joga mais luz na superfície lunar, aumentando a área 

visível. Da mesma forma, você deve jogar mais luz em seus planos, enxergando com mais 

clareza o que deve ser redefinido para melhorar o processo. A Lua Gibosa sugere um período 

de análise e aprimoramento, bom para continuar a evoluir suas intenções e ideias. O objetivo 

final é a realização de seus planos de curto e médio prazo, por isso você deve analisar o que 

está e o que não está funcionando adequadamente. É onde a Lua continua se afastando do 

Sol, aumentando ainda mais a luminosidade em seu lado escuro. 

Trata-se de uma fase decisiva para a continuidade do que quer que seja, onde você precisa 

abandonar o que não está dando certo e mudar o que for necessário. Você deve alinhar suas 

necessidades para continuar nutrindo seus projetos que estão em gestação. Metade da Lua já 

estava iluminada, agora o Sol lentamente joga mais luz na superfície lunar, aumentando a área 

visível. Da mesma forma, você deve jogar mais luz em seus planos, enxergando com mais 

clareza o que deve ser redefinido para melhorar o processo. 

 A Lua Gibosa inspira: trabalho em equipe, cooperação, análise e 

aprimoramento de projetos, ter mais produtividade. 

 Palavras-chave: visão, preparação, solidariedade, eficiência, análise, 

aprimoramento, resiliência. 

 Ângulo entre o Sol e a Lua: de 135 a180 graus 

 Fase: Receptiva / Intermediária 
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Lua Gibosa - A Quarta Fase  

A Lua Gibosa também é chamada de "Lua Corcunda" ou "Lua Convexa", sendo uma fase 

receptiva e passiva da Lua, que pode ajudar em realizações. Porém, você precisa parar um 

pouco para fazer análises úteis e ponderações. Está tudo indo na direção que você deseja? 

Caso a resposta seja sim, ótimo, mantenha o que está fazendo. Caso as coisas não estejam 

100%, essa é a hora de fazer os ajustes necessários. Não tem problema em mudar de 

estratégia ou fazer pequenas correções. 

 

Este também é um período de aumento da generosidade, onde alguém pode nos oferecer 

auxílio - ou vice-versa. Por isso, trabalho em equipe e sinergia definem bem o caráter de ajuda 

dessa fase lunar. Ao mesmo tempo em que você recebe ajuda, olhe em volta e veja quem você 

pode ajudar. 
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AS CASAS 
 
As doze casas do horóscopo, especialmente quando ocupadas por um planeta, 

fornecem uma pista para as áreas de atividade e uso especiais. A seguir você verá uma 

análise das atividades doméstica, sociais e profissionais com base na ênfase do planeta 

e signos. Na roda a seguir, cada área em que as casas atuam em sua vida. Logo a pós, 

uma análise de cada área em seu Mapa Astral de acordo com os planetas e signos nas 

casas... 

SIGNIFICADO DAS CASAS 
 Fogo  Terra  Ar  Água 

 

 

Suas Casas Fortes:   04  11  12  

Pontuações: 1º 0; 2º 2; 3o 0; 4º 4; 5º 1; 6º 0; 7º 0; 8º 0; 9º 0; 10º 1; 11º 5; 12º 4 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = 
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CASA 01  Ascendente   
Sua marca pessoal 
A Casa 1 relaciona-se com o ego, a personalidade e a maneira como o indivíduo se expressa para o 
mundo. Representa também o corpo físico, os gastos, e simboliza a primeira fase da vida, que é a 
infância.  Expressa o temperamento e o comportamento. Além disso, mostra como você se vê e o que 
quer ser diante do mundo. 

5 LEÃO NA CUSP DA 1ª CASA 
A vida é melhor vista como um grande projeto criativo. A imagem que você projeta é 
poderosa, calorosa, ensolarada e entusiasmada. Você é generoso, mas precisa deixar 
aos outros algum espaço para se expressarem. 
 
Pessoas com Leão Ascendente precisam usar sua criatividade, autoridade e poder. 
Eles procuram amor, admiração e aplausos. Alguns podem impulsivos e ser 
excêntricos. Eles devem se esforçar para se tornar uma pessoa independente e 
distinta. O perigo potencial dessas pessoas é seu orgulho. Eles devem primeiro 
mostrar um bom esforço para merecer respeito e admiração. Aqueles que deixam de 
brilhar podem se tornar amargos. Uma reviravolta crucial é quando eles aprendem a 
dar sem esperar algo em troca.  

O governante do Ascendente - Sol 
Essas pessoas querem assumir o controle do ambiente e tentam liderar e dirigir. Eles 
ficam entusiasmados com um sonho e tentam realizá-lo. Eles tentam aumentar o 
valor das coisas; eles querem se tornar criadores. 

O governante do Ascendente (Sol) em Câncer 
Essas pessoas agem com insistência e seu comportamento é influenciado pelo 
ambiente. 

O governante do Ascendente (Sol) na 11ª Casa 
A vida dessas pessoas é influenciada pela política. Amizades, contatos, esperanças e 
favoritismos prevalecem em suas vidas. 

NÃO HÁ PLANETA NA PRIMEIRA CASA – No Ascendente 

Pode haver facilidade na maneira como você se depara e menos desafios com sua 
persona externa; As características de Leão são fortalecidas. 

 

ASPECTOS - Os Aspectos representam a finalidade da experiência. INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando 

– INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

Trígono com a Lua (9 ° 08 ', Separando) 

O lado positivo desse aspecto é que ele dá às pessoas adaptabilidade e equilíbrio 
mental. 

 

Trígono com Netuno (1 ° 25 ', Separando) 

O lado positivo desse aspecto é que essas pessoas são intuitivas e compreensivas. 
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CASA 02  
Seus Valores 
Essa casa refere-se à forma como o dinheiro é ganho e administrado. É a casa dos bens materiais. Ao 
analisar a vida financeira de uma pessoa do ponto de vista astrológico, o astrólogo consulta, 
principalmente, a segunda casa. É a casa do ter e do fazer, aquela que simboliza a liberdade pessoal e 
as dívidas materiais. 

6 VIRGEM NA CUSP DA 2ª CASA 
Você é meticuloso quanto ao seu dinheiro e posses. Você gosta de acumular bens 
materiais de maneira ordenada. Você valoriza sua capacidade de prestar atenção aos 
detalhes. 
 

Urano na 2ª Casa 

Urano na segunda casa é um sinal de instabilidade em questões materiais. Pode 
causar repetidamente mudanças imprevisíveis que trazem transtornos e mudanças na 
situação financeira. O desejo de independência pode forçar essas pessoas a abrirem 
seu próprio negócio. Faça o que fizer, sua renda não será estável, ou  sustentarão 
todas as suas aspirações, além das necessidades mais comuns. 

Plutão na 2ª Casa 
Plutão na segunda casa apoia as pessoas na busca de bens materiais. Essas pessoas 
sabem como ganhar dinheiro. Eles veem oportunidades que outros perdem. 
Frequentemente, eles ganharão dinheiro com projetos de mineração (aqui também 
pode ser de forma figurada) ou pesquisa. Em alguns casos, eles não são empresários 
justos. Sua situação financeira pode ser muito instável justamente por causa disso. 
 

CASA 03   
Seu Estilo de Comunicação 
Essa casa revela sobre sua Comunicação com as outras pessoas e vínculos familiares. Além disso, revela 
a possibilidade de fazer viagens curtas e de obter conhecimentos diferentes, e não aqueles passados na 
escola.  Essa casa mostra o que você precisa aprender para viver bem. Relaciona-se com o modo como 
você troca informações com as outras pessoas e como aprende as lições com as pessoas próximas. Está 
muito ligada, também, ao relacionamento com vizinhos, colegas e irmãos. Por fim, a casa de Gêmeos 
revela os aspectos mentais da sua vida, principalmente sob a influência dos planetas que estão nela. 

7 LIBRA NA CUSP DA 3ª CASA 

Você é um “networker” nato. Você pode ver os muitos lados de uma questão e ajudar 
a obter um resultado equilibrado com o seu dom para um debate justo. Você pode ser 
muito sociável, preferindo uma forma de comunicação pública a conversas privadas. 
Você pensa na outra pessoa na maioria das vezes. 
 

Lilith (média) na 3ª casa 

Educação interrompida ou educação concluída muito cedo, ou com grande facilidade 
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e agilidade, ou ainda, iniciada de forma autodidata muito cedo e campos fora da sua 
idade natural para cada campo. Também pode significar grande apoio familiar na 
formação e ter uma família com allto grau de instrução. 

 

CASA 04    
LAR – Base emocional  
Essa Casa representa o lar, suas raízes, pai e mãe. Também está ligada à velhice e ao final da vida. 
Os aspectos relacionados a essa casa simbolizam o sentir e o sonhar. É por meio deles que o astrólogo 
analisa a relação com a família e tudo o que está relacionado às raízes emocionais. 

8 ESCORPIÃO NA CUSP DA 4ª CASA 
Você tem sentimentos intensos sobre sua casa e sua família. Você pode ter sentido 
emoções intensas em sua casa durante a infância. Como resultado, você pode manter 
segredos sobre sua própria vida doméstica quando adulto. 
 

Lua na 4ª Casa 

A Lua na quarta casa significa uma forte conexão com o lar - não apenas a casa onde 
as pessoas vivem, mas também com o lar em um sentido mais amplo - com seu país, 
tradições, natureza etc. Essas pessoas geralmente têm a necessidade de sentir uma 
conexão com o passado e eles estão interessados em coisas como antiguidades ou sua 
árvore genealógica. Muitas vezes permanecem sob a forte influência de seus pais. A 
Lua na quarta casa indica que eles querem se distanciar da realidade e têm inclinações 
subjetivistas. Essas pessoas podem ser inseguras. Sua natureza precisa de raízes 
estáveis e confiáveis. 

Netuno na 4ª Casa 
Netuno na quarta casa sugere uma forte conexão com os fundamentos da segurança 
pessoal, com sua vida doméstica e sua mãe. Significa vínculos poderosos, 
subconscientes e emocionais com o lar e a família. O pai pode ser (ter sido) submisso 
em sua casa e frequentemente pode ter alguma habilidade mental ou é pelo menos 
de alguma forma extraordinário ou incomum. Às vezes, quando ainda esteve sob os 
cuidados maternos, houve uma atmosfera de insegurança em casa, causada por 
dificuldades ocultas (coisas desconhecidas/não reveladas às crianças/adolescentes). 
Pessoas com Netuno na quarta casa geralmente querem morar perto da água - perto 
de um rio ou lago. Eles podem se tornar solitários ou retraídos quando ficarem mais 
velhos. 

 
 

CASA 05  
Sua Criança Interior 
Romances, filhos, diversão e prazer estão presentes na casa de Leão. Ela está relacionada à 

gravidez, arte, educação dos filhos e à sua maneira de se relacionar com os outros. 
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9 SAGITÁRIO NA CUSP DA 5ª CASA 
Você aproveita os amplos espaços abertos para sua recreação e esportes. Você é um 
professor criativo, principalmente de crianças. 
 
Júpiter na 5ª Casa 
Júpiter na quinta casa sugere a habilidade de passar pela vida com a ajuda do caráter 
forte dessas pessoas. Essas pessoas geralmente ocupam uma posição privilegiada na 
vida e acham isso bastante natural. Eles vivem felizes. No entanto, Júpiter cria o 
desejo de se envolver em uma atividade que ajude os outros. Isso os predispõe a 
profissões como professor, político ou padre. Eles também podem se tornar atores, 
cantores, comediantes ou trabalhar em outras profissões. Júpiter na quinta casa 
geralmente também significa uma grande família. 
 
 
 

CASA 06   
Saúde e Rotina 
Envolve trabalho, saúde e hábitos. Está relacionada a tudo o que se refere ao trabalho. Além disso, diz 
respeito a animais de estimação e pessoas que lhe são dependentes. Ao analisar essa casa, o astrólogo 
observa os seguintes aspectos: saúde física e trabalho. É o setor que precisa ser limpo, liberto de toxinas 
— pensamentos e emoções — que contaminam a mente, prejudicando a saúde emocional. Aqui 
também mostra o trabalho no dia a dia, a rotina e o que precisa ser mudado para ter mais qualidade de 
vida. 

0 CAPRICÓRNIO NA CUSP DA 6ª CASA 
Você está bem organizado em sua rotina diária. Você gosta de rotinas  
e planejamento. Você pode ser mandão em sua casa ou escritório. 
 

 

 

CASA 07   
Parcerias, casamento, contratos 
A sétima casa rege casamentos. Não só os afetivos, mas também os profissionais, já que ela se refere a 
parceiros de negócios e conjugais. Outros pontos presentes nessa casa são os acordos comerciais e o 
divórcio. Vale destacar que a 7.ª casa está em oposição ao ascendente. Isso quer dizer que ela também 
revela os pontos mais marcantes da personalidade. Analisa, ainda, o que você espera dos outros, o que 
está presente neles e que falta em você. 

- AQUÁRIO NA CUSP DA 7ª CASA 
Você gosta da liberdade de ser um indivíduo em seus relacionamentos. Seus parceiros 
próximos precisarão dar-lhe muita liberdade. Você pode ter dificuldade em se 
comprometer com uma pessoa. 
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DESCENDENTE DE AQUÁRIO - Parceiros e compatibilidade 

Para um melhor relacionamento é preciso esfriar a paixão ardente e aprender a ser 
mais objetivo e justo. Se Aquário é seu descendente, você deve aprender a ser um 
entre muitos. Um pouco da banalidade pode torná-lo mais especial. Governante que 
trata seu povo como igual é muito mais popular do que se mantivesse uma distância 
arrogante. 

 
Apesar da imprevisibilidade, deve haver ênfase na liberdade em seu relacionamento. 
Talvez você escolha parceiros de mente aberta e especiais para que possam libertá-lo 
de sua vaidade. 

 

CASA 08    
Transformação, Sexualidade 
A oitava casa é comumente referida como a casa da morte, tanto no sentido literal quanto figurativo. 
Esta casa governa a sexualidade. Também gira em torno de renascimento, crise e mudança, vício, 
transformação, regeneração e suas atitudes em relação a essas coisas. Também rege seu 
relacionamento com o dinheiro de outras pessoas - o dinheiro que você pode receber depois que alguém 
morre, o dinheiro do seu parceiro e o dinheiro que você deve a outros (ou seja, suas dívidas e seus 
impostos. Sua frase-chave é "Eu desejo". 

= PEIXES NA CUSP DA 8ª CASA 
Você não tem certeza sobre os recursos conjuntos sofrendo de confusão sobre o que 
é seu e o que pertence a outra pessoa. Um esforço artístico conjunto pode ser uma 
saída positiva. Você também pode ter confusão sobre suas sensações sexuais. 
 
 
 
 

CASA 09   
Ensino Superior, longas viagens 
A casa de Sagitário diz respeito aos sonhos e aspirações. Está ligada aos seus anseios intelectuais. 
Mostra a sua filosofia de vida, revela estudos de religiões e aprendizados de novas línguas e culturas. 
É a casa que rege a vontade de fazer viagens com propósitos superiores, para adquirir conhecimento e 
sabedoria. Relaciona-se a tudo o que leva a romper fronteiras, principalmente quando isso simboliza a 
religião e os cursos de ordem elevada. 

1 ÁRIES NA CUSP DA 9ª CASA 
Você prefere aprender sobre a vida por meio da experiência crua, em vez de nos 
corredores da academia. No entanto, qualquer caminho de ensino superior que 
desafie você será atraente. 
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CASA 10  - Profissão e Ocupação 
Legado e reputação, Status Social 
Na casa de Capricórnio, pode-se analisar aspectos relacionados à reputação, ao status e também à 
capacidade lógica. Essa casa simboliza o ponto máximo do mapa astrológico, já que começa na linha do 
Meio do Céu. É aquela que está ligada à profissão e à realização profissional. Mostra o que você faz de 
melhor e a sua posição dentro da sociedade. Revela a sua disciplina e capacidade de realizar transações 
financeiras. 

2 TOURO NA CUSP DA 10ª CASA 
Você exige rotina e estabilidade na carreira, e vai escolher um caminho confiável e 
determinado. Você pode descobrir que a carreira que escolheu reflete literalmente o 
lado terreno de sua natureza. 
 
Pessoas com Touro na cúspide da décima casa tentam ganhar dinheiro suficiente para 
manter o padrão de vida que consideram adequado para elas. Eles são o tipo de 
pessoa que faz esforços consideráveis para obter um status social de destaque e 
fortalecer sua importância. Eles estão relutantes em desistir do poder que já 
conquistaram. Vênus, que rege Touro, muitas vezes traz tendências de carreira com 
elementos de criatividade artística. Essas pessoas se interessam por tudo que traz 
alegria e beleza. 

O governante da 10ª Casa (Vênus) na 11ª Casa 
A carreira dessas pessoas geralmente depende de amigos e conhecimentos. 
Frequentemente, são políticos talentosos e sua carreira pode estar relacionada a 
eleições, o social e serviços comunitários. Eles têm planos e projetos de longo prazo 
que frequentemente são adiantados. Em uma idade madura, muitas vezes se tornam 
reconhecidos dentro da sua aérea, ou instituição. 

Saturno na 10ª Casa 

Saturno na décima casa sugere um personagem ambicioso com desejo de 
reconhecimento, especialmente após o trânsito de Saturno aos 29 anos. Saturno cria 
pessoas ambiciosas com grande variedade de conhecimentos, excelentes habilidades 
organizacionais e um desejo de poder e autoridade. 

ASPECTOS - Os Aspectos representam a finalidade da experiência. INFLUÊNCIA FORTE: 

Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

Lua em oposição ao MC (7 ° 22 ', aplicando) 

Esse aspecto pode trazer instabilidade na vida profissional e muitas vezes essas 
pessoas têm profissões instáveis. 

 

MC Sextil com Mercúrio (3 ° 40 ', Aplicando) 

Esse aspecto dá às pessoas habilidades intelectuais, talento empresarial e boas 
relações no trabalho que as ajudam a ter sucesso. O lado negativo desse aspecto é 
que ele provoca inquietação e distração, o que pode comprometer seu sucesso. 
 

CASA 11   
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Redes, Amizades e futuro 
A décima primeira casa está associada à capacidade de fazer amigos. Também rege os relacionamentos 
não emocionais. É o lugar em que se analisam as situações que fogem do seu controle e também 
representa um ponto de libertação no mapa astrológico. É nessa casa que está a força para se libertar 
de condicionamentos e soltar o potencial que cada pessoa tem de trabalhar em prol de projetos que vão 
beneficiar toda a humanidade. Essa é a maior influência da casa de Aquário. 

3 GÊMEOS NA CUSP DA 11ª CASA 
Você mostra seu altruísmo e senso de comunidade mantendo as linhas de 
comunicação abertas, compartilhando informações e criando redes. Você tem muitos 
amigos de todas as esferas da vida. Você gosta de conversar com amigos, tanto 
individualmente quanto em grupos. 
 

Sol na 11ª Casa 
O Sol na décima primeira casa traz a ajuda daqueles que estão em posição de fornecê-
la, para que outras pessoas possam alcançar seus objetivos. Essas pessoas atingirão 
seus objetivos com o apoio de seus amigos, parceiros de negócios ou por meio de 
uma atividade conjunta. Eles anseiam pelo reconhecimento de seus parceiros por 
seus esforços mentais na atividade conjunta e por um papel de liderança neste grupo. 
Eles provavelmente se tornarão seus líderes ou porta-vozes. Sua abordagem da vida é 
muito liberal e tolerante. Eles são pessoas humanitárias que preferem popularidade 
ao poder. Essas pessoas são abnegadas e sacrificam suas vidas por causas superiores. 
O apoio dos amigos sempre será fundamental para eles. 

Vênus na 11ª Casa 
Vênus na décima primeira casa aponta para os benefícios obtidos com o contato com 
amigos e redes sociais. Significa pessoas sociais que sabem como lidar com as pessoas 
e satisfazer suas necessidades. Eles têm um talento para organizar atividades sociais. 
Eles alcançarão o sucesso principalmente devido a essas habilidades. Seus amigos 
costumam ter algum talento artístico. 
 

CASA 12   
Espiritualidade e Autoanulação 
Está ligada aos obstáculos que precisará enfrentar na vida, mas também mostra a busca da identidade 

espiritual e as fraquezas que essa busca envolve. Carma e subconsciente estão em destaque nessa casa. 

Ela é considerada vulgarmente a “lata de lixo do zodíaco”. Isso acontece porque é como um depósito 

em que são armazenados os aspectos mais ocultos da personalidade. Outras questões presentes na 

casa 12 são o sacrifício pelos outros e o trabalho sagrado que todos têm que fazer ao chegar nesse 

plano. Por fim, a casa de Peixes simboliza a saúde emocional e a doação ou o ato de dar sem olhar a 

quem.  

4 CÂNCER NA CUSP DA 12ª CASA 
Sua maneira de aceitar, de suportar o que é difícil na vida, é voltar-se para sua casa e 
família e abraçá-los. Com sua família ao seu lado, você aguenta quase tudo. É provável 
que você seja fortemente influenciado pelas emoções das pessoas ao seu redor e 
tenha uma tendência intuitiva. 
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Mercúrio na 12ª Casa 
Mercúrio na décima segunda casa representa a mente subconsciente. Pensar nessas 
pessoas é influenciado por suas experiências subconscientes e passadas. Suas 
decisões são baseadas em emoções, em vez de raciocínio lógico. Essas pessoas 
tendem a ser secretas e não gostam de expressar suas opiniões, especialmente em 
público. Eles não têm autoconfiança, mas são bons em escondê-la. Essa posição 
também sugere dificuldades em aprender coisas novas após a formação 
convencionanl e é um obstáculo para o desenvolvimento do potencial da pessoa. 

Marte na 12ª Casa 
Marte na décima segunda casa aponta para os desejos e ações que surgem do 
subconsciente. Essas pessoas sentem que têm uma missão, mas não contam aos 
outros sobre seus objetivos porque desejam evitar um confronto aberto. Eles gostam 
de trabalhar sozinhos e são reservados no trabalho espiritual. Eles precisam entender 
sua mente subconsciente. 
 
 

Significado dos Signos – Link Externo 

https://www.astrolink.com.br/artigo/qualidades
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OS PLANETAS 
 
A posição dos astros nas casas e signos do Mapa Astral e relação que guardam entre si 
desenham o que irá acontecer em cada área da sua vida (signo na casa), como você lidará com 
os acontecimentos (planeta nos signos nas casas) e as dificuldades, facilidades e energias que 
trabalharão para que se realizem, ou não (através das distâncias e ângulos dos planetas e 
casas uns dos outros). 
 

Aspectos Planetários – Os aspectos são os ângulos que os planetas e principais casas guardam 
de outros planetas localizados no Círculo Zodiacal. Os ângulos são classificados de acordo com 
a facilidade, ou resistência que tem uns dos outros. Essa relação pode fortalecer, enfraquecer, 
completar, ou anular a energia de cada signo, mudando a forma com que ele atuará naquela 
casa e signo. Saiba mais sobre os aspectos no link a seguir: Link Externo.   
 

LUMINARES - A LUZ: O Sol e a Lua  

Cada planeta aponta para qualidades especiais dentro de nós. Para os astrólogos são as 
"luzes", o Sol e a Lua que mais têm importância. De onde estamos aqui na Terra, o grande Sol 
brilhante durante o dia e a Lua o reflete à noite: são nossos companheiros constantes. Eles 
têm muito a nos dizer sobre onde estivemos e para onde vamos. 

 

SOL – O Eu Pessoal  
 NATUREZA: Nosso eu e o futuro: Do Sol vem a luz, que nos atrai para a vida. O Sol representa todas as 
mudanças que ainda não realizamos; aquela parte em nós que ainda não experimentamos, mas para a 
qual estamos caminhando. O Sol representa nossa identidade, ou o “eu”, no sentido de que é em direção 
a ela que nos movemos e nos desenvolvemos. Portanto, também representa aquilo em que nos 
tornaremos: pessoas mais velhas, autoridades - aquele que olha para nós, ou aquele para quem 
olhamos. Nossa essência, ou futuro. Professores, gurus e pessoas mais velhas (mais experientes) são 
representados pelo Sol. O Sol é "coisa quente", aquilo que está mais adiante na estrada da experiência 
da nossa vida. 

4 Sol em  CÂNCER 
 
Câncer é governado pela Lua, o que dá às pessoas nascidas sob este signo grande 
sensibilidade emocional. Por isso, costumam ser reservados e tímidos. O seu 
raciocínio, pensamento e comportamento dependem muito do seu estado de espírito, 
por isso gostam de depender de pessoas com personalidades fortes e escolhem 
parceiros em quem possam apoiar-se. 
 
Essas pessoas amam sua casa, seus pais e sua família, mas seus sonhos românticos e 
mudanças de humor são responsáveis pelo fato de que, apesar de sua timidez interior, 
eles não podem permanecer fiéis ao seu amado parceiro. Não é culpa deles e eles não 

https://vanessatuleski.com.br/o-que-sao-os-aspectos/
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tentam ser maus; é o caráter deles que é influenciado pela Lua que causa ambivalência 
emocional, que se reflete em seus relacionamentos. Nem sempre essa falta de 
fidelidade é física, geralmente é emocional. São eles que mais sofrem com isso e 
gostam de enriquecer a alma com novos e novos sofrimentos. 
 
As pessoas nascidas sob o signo de Câncer costumam ser muito artísticas, e muitas 
delas sabem como comunicar suas ricas pistas emocionais com um pincel, palavra ou 
canto. Embora se acredite que são facilmente influenciados por outras pessoas, eles 
realmente influenciam o ambiente ao seu redor e enriquecem os outros com sua 
personalidade emocional encantadora. 
 
Quando suas características são consideradas, eles podem parecer pouco práticos na 
vida, mas a realidade é que quando se trata de questões financeiras e padrões de vida, 
eles sabem como protegê-los, e seu comportamento mostra um senso de realidade. 
Eles podem conseguir o que querem e garantir uma vida confortável para si e para sua 
família, porque um lar agradável e aconchegante e o bem-estar da família são muito 
importantes para sua mente sensível e inquietação. 
 
Eles são pacíficos e tímidos, mas também são muito inteligentes e espertos, por isso 
podem aumentar o valor das experiências acumuladas. Isso implica que, se algum dia 
descobrirem que sua timidez desperta simpatia e disposição para cumprir seus 
desejos, saberão imitar essa característica pessoal, porque atuar também é um de seus 
talentos artísticos. 
 
Em vez de raiva, seu repertório consiste em lamentação e arrependimento; e, em vez 
de agressão, mostrarão um desamparo agradável. Em sua essência, são introvertidos 
que não gostam de chamar a atenção dos outros, mas é isso que os torna ainda mais 
fascinantes. 

 
ASPECTOS DO SOL COM OUTROS PLANETAS NO MAPA DE NASCIMENTO 
INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

Aspectos no mapa de nascimento falam de “possibilidades“ com maiores chances de se 
realizarem, de acordo com seu livre arbítrio e outros fatores, ao longo de  toda a sua vida. A 
“NATUREZA” de cada planeta envolvido no aspecto e de que casa formam os ângulos uns com 
os outros revelam sobre que áreas determinado aspecto irá atuar. 

 
Conjunção do Sol com Vênus (9 ° 09 ', Separando) 
Só pode haver conjunção entre o Sol e Vênus. Este aspecto destaca as características 
femininas de ambos os sexos. Ele também apóia inclinações artísticas e criativas. Essas 
pessoas costumam ser otimistas e gostam da companhia de outras pessoas. Eles têm 
um bom gosto por roupas da moda. 
 
Sol em Oposição a Júpiter (1 ° 31 ', Aplicando) 
Esse aspecto cria pessoas idealistas e por isso, muitas vezes, apoiam diversos 
movimentos não alinhados com as políticas mais convencionais. Pessoas com esse 
aspecto geralmente estão dispostas a fazer grandes sacrifícios. Eles são 
excessivamente otimistas, gostam de viajar e não gostam de se prender a 
compromissos. 
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Sol em Quadratura com Plutão (2 ° 44 ', Separando) 
Esse aspecto geralmente cria pessoas teimosas e decididas. No entanto, eles também 
tendem a dizer aos outros o que fazer e tentam persuadi-los sobre a necessidade de 
mudar seu comportamento.  

A LUA 
Nossa base de apoio: Aqui estão as informações sobre o tipo de ambiente que criamos ao nosso redor, 
nosso sistema de suporte. Não é apenas o ambiente que criamos hoje, mas a Lua também representa 
nosso passado, a história particular e o contexto social no qual crescemos. Além de nossa origem social, 
a Lua rege todos os velhos hábitos que ultrapassamos. Temos a tendência de olhar para baixo ou para 
trás, para “nossa lua”. Representa aquelas experiências das quais viemos e todas as almas mais jovens 
que estão inconscientes ou "sub" conscientes de nosso próprio nível. É por isso que se diz que a Lua é um 
planeta (corpo celeste) misterioso, pois é tanto nosso pai quanto nosso filho: nosso pai porque nascemos 
fora dela, nossa filha porque não podemos deixar de responder aqueles que são sensíveis a ela, como 
irmãos na terra. 

 
Lua em Escorpião 
Lua em Escorpião cria a necessidade de mergulhar em seus sentimentos o mais 
profundamente possível e isso traz grande vulnerabilidade. Você nunca se esquece de 
nada que foi feito a você. É difícil forçar você a fazer qualquer coisa. Raramente, é 
possível influenciá-lo com gentileza. Você precisa de um relacionamento emocional 
profundo, mesmo que não seja fácil e você seja forçado a mudar muitas coisas. 
Relacionamentos superficiais não o satisfazem, porque não são purificadores o 
suficiente. Você tem uma capacidade inconfundível de detectar o estado emocional 
dos outros, mesmo que eles tentem esconder. Isso lhe dá a capacidade de ferir ou 
curar outras pessoas de maneira muito eficaz. Suas emoções podem ser extremas, da 
simpatia ao desprezo, da paixão à frieza. É preciso se livrar do medo da traição, do 
abandono e de perder o que ama. Se você não se livrar do medo, perderá exatamente 
as coisas que tem medo de perder. 
 
ASPECTOS COM OUTROS PLANETAS 
INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

 
Lua em trígono com Mercúrio (3 ° 42 ', separação) 
Este aspecto harmonioso dá às pessoas boa memória, alma poética e a capacidade de 
compreender os outros. Ajuda as pessoas a se tornarem bons professores, jornalistas e 
psicólogos. Essas pessoas estão interessadas em suas origens e raízes e nos problemas 
ambientais. Eles geralmente são muito inteligentes. 
 
Lua em Trígono com Marte (1 ° 19 ', Aplicando) 
Este aspecto harmonioso cria pessoas construtivas e práticas. Eles são capazes de 
resolver problemas facilmente em casa porque têm boa vontade e estão preparados 
para fazer concessões. Eles são abertos e se expressam com seriedade. Eles são 
grandes anfitriões. 
 
Lua em Conjunção com Netuno (7 ° 43 ', Aplicando) 
Esse aspecto dá às pessoas a necessidade de buscar algo transcendental, e muitas 
vezes essa é a razão pela qual essas pessoas tendem a ser religiosas ou aderir a vários 
movimentos esotéricos. Essas pessoas são abnegadas e outras pessoas costumam tirar 
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vantagem delas. A casa deles não fica necessariamente bem organizada, ou arrumada. 
Esta conjunção também dá às pessoas uma combinação de percepção e sensibilidade, 
e a habilidade de aceitar o mundo de vibrações mais elevadas. Este aspecto dá grande 
inspiração aos artistas. Essas pessoas geralmente têm a capacidade de perceber 
processos mentais profundos e dificuldades da psique humana. É um ótimo aspecto 
para psicólogos. 
 
Lua em Sextil em Plutão (3 ° 58 ', Aplicando) 
Esse aspecto harmonioso traz vida emocional muito intensa e essas pessoas vivenciam 
profundamente suas emoções. Eles querem mudar seus entes queridos para melhor e 
muitas vezes expressam suas opiniões de forma aberta e clara, mesmo à custa de 
conflitos e brigas. Essas pessoas experimentam suas emoções com muita força e as 
expressam abertamente. Mesmo que experimentem emoções fortes, eles não têm 
explosões emocionais. Eles usam seus sentimentos para controlar os outros. Eles têm 
uma relação muito intensa com a mãe. 
 

Os planetas internos: Mercúrio e Vênus  
Os planetas Mercúrio e Vênus têm mais a ver com nossa vida interna e pessoal do que com a 
vida fora de nós. Esses planetas internos estão localizados na órbita da Terra e do sol. 
Podemos olhar para as qualidades que estão dentro de nós. Vênus indica como apreciamos e 
medimos nossa experiência, como valorizamos a vida. Mercúrio nos diz algo sobre como nossa 
mente funciona, como pensamos e nos comunicamos - nosso brilho intrínseco. 
 

MERCÚRIO 
Mente e Comunicação: Mercúrio é a luz em nossos olhos, a consciência em constante mudança dentro 
de nós que se move de ideia em ideia. Assim, Mercúrio sempre representou pensamentos, ideais e o 
processo mental em geral. Ele governa não apenas os pensamentos, mas também as comunicações. As 
comunicações - por telefone, carta, falada ou o que for - são controladas por Mercúrio. Também 
pensamentos, conexões, fios telefônicos e tudo que se conecta e transmite - até mesmo conversas, bate-
papos e todas as formas de interação comunicativas. Sim, falamos através dos olhos, das mãos, de 
pequenos gestos diários em direção ao outro e Mercúrio está lá. 

  
Mercúrio em Câncer 
Mercúrio em Câncer dá às pessoas boa memória, grande imaginação, adaptabilidade e 
talento para a escrita. Aqueles que feriram essas pessoas podem ter certeza de que 
não os perdoarão tão cedo. Pessoas com Mercúrio nesta posição podem fazer 
qualquer trabalho e podem se adaptar facilmente quando as circunstâncias mudam. 
Eles se dão bem com pessoas que têm opiniões e atitudes diferentes. Gostam de ser 
lisonjeados e elogiados e raramente fazem algo que possa prejudicar sua reputação. 
 
ASPECTOS COM OUTROS PLANETAS 
INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

 
Conjunção de Mercúrio com Marte (5 ° 01 ', Aplicando) 
Eles são engraçados e sarcásticos, mas também muito impacientes e podem ficar 
completamente exaustos ao se aplicarem nos seus trabalhos mentais, ou profissionais. 
Seu pensamento é rápido e prático. Pode ter uma necessidade interior de expressar 
em palavras e sentimentos o que pode ver tão claramente em sua mente, mas não 
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tem os meios para expressar adequadamente. Sabe do que está falando, mas pode 
levar algum tempo para que os outros consigam entender. 
 

VÊNUS 
Valores e Distinção: Vênus rege nossos valores e senso de apreciação. Quando avaliamos ou 
apreciamos algo, seja outra pessoa ou um carro novo, isso é Vênus - a sensação de amor e 
compaixão que podemos sentir. Da mesma forma, este planeta rege o prazer. Seja autoestima 
ou simplesmente autossatisfação decadente por se divertir, esta é Vênus. Quando vamos às 
compras ou gastamos muito, é Vênus que nos permite apreciar e valorizar todas as coisas boas 
da vida 

 
Vênus em Gêmeos 
Gêmeos é um signo de juventude e essas pessoas têm um forte desejo de evitar a 
estagnação e manter a flexibilidade em seus relacionamentos. Eles acreditam que um 
relacionamento sem liberdade é considerado um fracasso. Vênus em Gêmeos pode ser 
mais comparada com o botão do amor do que com o amor em plena floração, por isso 
deve ser dada a oportunidade de florescer. Essas pessoas gostam de diversidade e têm 
uma centelha que está aqui para iluminar seu amor e seu amado parceiro. Pessoas 
com Vênus em Gêmeos costumam fazer amigos e conhecidos com facilidade. Eles 
gostam de conhecer pessoas. As relações sexuais e familiares são o seu "coração", mas 
as relações sociais diversas são os seus "pulmões" que dão vida ao seu ser. 

 
ASPECTOS COM OUTROS PLANETAS 
INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

 
Vênus em quadratura com Plutão (6 ° 24 ', separando) 
Este aspecto se manifesta de uma forma muito típica - essas pessoas podem amar e 
odiar de todo o coração, profunda e intensamente. Eles escondem sua verdadeira 
paixão e geralmente têm uma grande fantasia. Eles querem se sentir melhores do que 
os outros e esse desejo se manifesta ao abrir um negócio ou ao tentar acumular 
riquezas materiais. Esse aspecto ativa a sexualidade e o apelo sexual. Ele cria um brilho 
semelhante ao de um aspecto harmonioso, mas também adiciona um forte ciúme; 
essas pessoas podem até ficar paranoicas, sem que transpareça no dia a dia. 
 

MARTE 
 Impulso e Emoções: Marte é o planeta da emoção e da motivação, ou impulso interior. 
Quando buscamos o significado de algo, vida ou o que seja, é Marte que nos impele e nos 
mantém procurando. Marte também nos empurra contra as coisas e nos envia para a guerra e 
ao combate. A urgência de Marte, a busca de significado, é idêntica à necessidade de união, 
ioga e comunhão. Marte é o planeta da união e o casamento é a forma mais comum de ioga. 
Quando temos dúvidas sobre o parceiro amoroso, ou sexual, estamos olhando para o planeta 
Marte. 

 
Marte em Câncer 
Pessoas com Marte em Câncer são emocionais e muito temperamentais. Às vezes, eles 
demoram para decidir qual objetivo desejam alcançar. Direto, cheio de energia e 
descomplicado Marte não está muito feliz em Câncer que está cheio de emoções 
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complicadas. Essas pessoas desejam expressar seus desejos, mas não à custa da 
exposição à incerteza e ao constrangimento. Consequentemente, muitas vezes deixam 
de expressar seus desejos e medos com clareza suficiente e outras pessoas 
frequentemente não sabem o que exatamente querem. Como resultado, nenhum dos 
parceiros sabe o que o outro deseja. Por outro lado, pessoas com Marte em Câncer 
têm a capacidade de penetrar nas áreas mais escondidas e secretas da alma de outras 
pessoas. 
 
ASPECTOS COM OUTROS PLANETAS 
INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

 
Marte em trígono com Netuno (6 ° 24 ', aplicando) 
Este aspecto harmonioso se manifesta ao proporcionar às pessoas grande fantasia, 
criatividade, idealismo e talento artístico. No entanto, pessoas com esse aspecto são 
muito pouco práticas. Uma imagem típica de uma pessoa com esse aspecto é a de um 
artista que conhece todo o mundo da cultura, mas é inútil em sua vida privada. 
 
Sextil com Plutão (2 ° 38 ', Aplicando) 
Este aspecto aumenta o poder de Marte, então essas pessoas são trabalhadoras e 
muito meticulosas em todas as suas atividades. No entanto, eles também são teimosos 
e, se têm um objetivo, não desanimam facilmente de tentar alcançá-lo. Esse aspecto 
harmonioso é típico de pessoas de autoridade, líderes e chefes e lhes dá grande 
talento para a estratégia. O objetivo dessas pessoas é controlar a si mesmas e aos 
outros. É o único aspecto que dá às pessoas a capacidade de atingir seus objetivos, 
apesar de todos os obstáculos possíveis. 

 
JÚPITER 

Carreira e Caminho de Vida: Júpiter é o planeta do sucesso e da simples sobrevivência, a forma 
como temos de resolver os problemas que nos confrontam. Portanto, Júpiter tem a ver com a 
maneira pela qual podemos ter sucesso, nossa vocação. A palavra hindu para Júpiter é Guru. 
Júpiter é o guru e o guia, o modo como vivemos, nosso caminho de vida ou vocação. Júpiter é o 
método que cada um de nós tem para lidar com as leis da vida, nosso Saturno ou limitações. 
Júpiter é a luz ou caminho. Júpiter fornece nosso senso de direção, a bússola em que 
confiamos, a maneira como lidamos com a vida. Afeta a maneira como abordamos os 
problemas. Sempre foi um indicador de nosso sucesso, nossa vocação. 
 
Júpiter em Capricórnio 
Pessoas com Júpiter em Capricórnio são diligentes e eficientes e não gostam de 
qualquer forma de desgaste. Eles são pessoas engenhosas e técnicas que podem lidar 
com situações complexas. Eles são honestos e sinceros e cumprem suas promessas. 
Seu objetivo é conseguir um emprego onde possam ser independentes. Idealmente, 
eles deveriam dirigir uma empresa. No trabalho, eles precisam estar em uma posição 
subordinada e o mais adequado para eles é o trabalho para o estado ou para a 
comunidade local. 
 

ASPECTOS COM OUTROS PLANETAS 
INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 
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Júpiter em quadratura com Plutão (4 ° 15 ', aplicando) 
Esse aspecto costuma ser responsável pela teimosia e pelo espírito de luta. Essas 
pessoas anseiam por autoconsciência e gostam de viajar. Eles têm atitudes 
revolucionárias e frequentemente se envolvem em atividades religiosas/esírituais. Esse 
aspecto desarmônico causa atrito entre o mundo interno e o externo, e essas pessoas 
sofrem de confusão/indecisão interna. Na melhor das hipóteses, eles lutam contra os 
mistérios plutônicos; na pior das hipóteses, eles estão indo contra as regras de sua 
sociedade. 
 

SATURNO 
Leis e responsabilidades: O processo de descobrir quem somos (autodescoberta) começa 
quando enfrentamos quaisquer problemas que a vida nos apresenta e começamos a lidar com 
eles. Em outras palavras, se não tratamos de Saturno, ou do tempo (isto é, se não temos algum 
controle do tempo), há pouca oportunidade para outras questões. Saturno rege as leis e 
limitações deste mundo material em que todos vivemos. Saturno indica onde devemos 
aprender, a estreiteza que dá sentido ao nosso caminho e direção, as paredes que tornam os 
lares possíveis. Saturno nos mantém juntos tanto quanto separados. Saturno é considerado o 
grande professor, o planeta que nos impede de ser arrastados em uma direção ou outra. 
Embora sempre busque limitar e determinar qualquer pensamento, palavra ou ação, também 
define e esclarece. Saturno é chamado de “Príncipe do Mundo Material”. 
 
Saturno em Gêmeos 
Pessoas com Saturno em Gêmeos precisam aprender a usar a mente de maneira 
correta e eficaz. Essas pessoas adoram literalmente usar sua inteligência e tudo tem 
que ter uma explicação lógica, ou são muito intuitivas e limitadas por sua incapacidade 
de pensar logicamente. A sua mentalidade hipersensível pode ter dificuldades em lidar 
com obstáculos e desafios na escola e durante a procura de emprego permanente. No 
entanto, a dualidade de Gêmeos persiste - nenhum tipo pode se separar do outro ou 
se transformar no outro. 
 
ASPECTOS COM OUTROS PLANETAS 
INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

 
Saturno em Trígono com Urano (1 ° 15 ', Aplicando) 
Este é um aspecto harmonioso muito bom porque dá às pessoas excelentes 
habilidades práticas, originalidade e inventividade. Tudo isso permite o 
desenvolvimento positivo de todas as suas qualidades inatas. 
 
OBS.: Perceba que em várias partes do mapa é chamada a atenção sobre a necessidade de desenvolver 
a praticidade. Essa conjunção dá a essas pessoas o que lhe falta nas outras posições sobre as qualidades 
aqui descritas. 

 

PARTE DA FORTUNA  
O “Pars Fortunae” (Part Of Fortune) ou Partes da Fortuna é simbolizado pelos 
babilônios como “Pars”, a Deusa da Fortuna e da prosperidade. No gráfico, ele 
simboliza a fonte de sua felicidade. A casa em que se encontra representa a área da 
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vida que o conduzirá através das demais para a felicidade, e o Signo representa a 
maneira como isso acontece. 
 

 

Fortuna, na religião romana, deusa do acaso 
ou sorte que se identificou com o grego Tyche; 
a divindade italiana original provavelmente foi 
considerada a portadora de prosperidade e 
crescimento. Como tal, ela se assemelha a uma 
divindade da fertilidade, daí sua associação 
com a generosidade do solo e a fertilidade das 
mulheres. Frequentemente, ela era uma deusa 
oracular consultada de várias maneiras a 
respeito do futuro. Fortuna foi amplamente 
adorada na Itália desde os primeiros tempos. 
Em Praeneste, seu santuário era uma 
conhecida sede oracular, assim como seu 
santuário em Antium. A fortuna é 
frequentemente representada com uma 
cornucópia como doadora de abundância e um 
leme como controlador dos destinos, ou 
apoiado em uma bola para indicar a incerteza 
da fortuna. 

 

SUA PARTE DA FORTUNA ESTÁ NA 5ª CASA 
Se você tem Parte da Fortuna na quinta casa de 
seu mapa astral, você gosta de criar. Você 
expressa isso por meio de um talento particular 
ou simplesmente como um modo de vida. Você 
se identifica pessoalmente com tudo o que cria. 
 
Não apenas tudo o que você faz é um produto de 
si mesmo, mas também se torna o produto com 
tudo o que faz. 
 
Você tem a grande capacidade de realizar seus 
sonhos, o que é feito em grande parte por sua 
própria força de vontade. Você se conhece por 
meio de tudo o que faz. 
 
Como sua Parte da Fortuna está na quinta casa de seu mapa natal, a 11ª casa é a casa 
oposta. Por meio da 11ª casa, você vê a realidade ideal a partir da qual deve criar. 
Você também vê as ilusões e fantasias de outras pessoas. No entanto, se esses ideais 
estiverem muito dispersos e não inspirarem você, sua capacidade de criar diminui. 
 
Visto que suas amizades podem dar vida às suas esperanças, sonhos e desejos, e 
empurrá-lo para o reino da imaginação criativa, é importante que você saiba como 
escolher seus amigos, pois eles são a fonte de criação ou destruição de sua inspiração 
e imaginação. E você precisa de inspiração e imaginação para se sentir como um ser 
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individual. Por isso pessoas com a “Chave” chave nessa posição precisam de amigos 
dinâmicos e com sensibilidade artística. 
 
Ao mesmo tempo, você deve tomá-los de forma imparcial e ver seus sonhos como 
uma coleção de símbolos do inconsciente universal, sem dispersar seu processo 
criativo, nem se identificar com esses sonhos, a menos que eles se enquadrem em um 
projeto criativo. 
 
Você deve perceber que toda a criação é um por cento de inspiração e noventa e nove 
por cento de esforço, e também que há uma grande diferença entre saber o que se 
pode fazer e realmente colocá-lo em prática. Você só conhecerá a si mesmo por meio 
do que fizer, não do que pensa. 
 
Em relação aos seus amigos, você tem um forte idealismo, mas deve permanecer 
imparcial entendendo o conceito de não se envolver. Quanto mais você fala sobre 
tudo o que pode faz/fará, menos energia tem à sua disposição. 
 
Sua maior felicidade vem de estar profunda e intensamente envolvido em tudo o que 
você é capaz de criar. Às vezes, essa satisfação vem de uma única criação brilhante, 
seja nas artes, no teatro ou por meio de uma criança muito especial. 
 
Às vezes você absorve sonhos de outras pessoas, aqueles sonhos que elas não sabem 
como usar. Você deve examiná-los e aplicá-los ao que aprendeu por meio de sua 
criação. Você não deve tentar incutir a vontade de criar naqueles que apenas falam 
sobre isso, mas que não demonstram o interesse na realização, porque então você 
perde a sua própria vontade. 
 
Você gosta de desfrutar de todas as coisas boas do mundo, embora tenha que 
aprender a diferença entre a riqueza interna e a externa, para dar mais importância à 
sua realização interna do que à externa. 
 

CASA DA FORTUNA EM CAPRICÓRNIO  
Se você tem Parte da Fortuna em Capricórnio em seu mapa natal, alcançará sua maior 
realização e satisfação quando amadurecer, ver os resultados de seu trabalho e 
observar que sua vida assume uma estrutura definida. 
 
Você tem muitas esperanças e ambições, mas não se sente feliz até que tome as 
medidas necessárias para realizá-las. O objetivo final está sempre presente em sua 
mente. Procura algo que possa subsistir acima da sua própria existência e que 
contribua para o progresso e enriquecimento da sociedade.  
 
Você pode assumir responsabilidades sem se sentir sobrecarregado. Você não gosta 
que as coisas sejam fáceis. Tudo o que é superficial o distrai de seu grande propósito, 
que é delineado e planejado apenas por você. 
 
Câncer é o signo oposto à sua Parte da Fortuna em Capricórnio. O câncer fornece uma 
tremenda energia emocional e grande sensibilidade, ainda mais sendo seu prório 
SIGNO SOLAR, o que da anda mais força a essa posição. Mas você deve permanecer 
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impessoal, não personalizando excessivamente suas emoções, e assim usar essa 
energia para dar entusiasmo e intensidade ao início de todos os seus projetos. Câncer 
dá amor e carinho quando as coisas começam e Capricórnio dá o impulso para 
completá-las. 
 
Você aprecia o amor de todas as pessoas com quem trabalha e com quem compartilha 
objetivos comuns. 
 
No entanto, você não deve se deixar levar pelo sentimentalismo. Você deve dominar 
suas emoções e direcioná-las para que seus sentimentos não prejudiquem todas as 
coisas que deseja realizar. 
 
Você tem que eliminar todas as inseguranças da infância, as restrições do passado e 
suas próprias dúvidas, a fim de desenvolver uma perspectiva que o faça compreender 
que sua missão na vida é o mais importante. 
 
Parte da fortuna em Capricórnio leva tempo para trazer seus benefícios. Eles serão 
adiados até que você tenha desenvolvido uma maturidade que o ajude a superar os 
obstáculos que você tem que enfrentar. Isso exigirá grande habilidade e trabalho 
árduo. Por meio de Câncer, o signo oposto à sua Parte da Fortuna, você entende que 
as emoções negativas apenas o exaurem, impedindo-o de alcançar a sensação de 
progresso de que precisa. Você sabe que eles também o tornam excessivamente 
sensível a outras pessoas e emocionalmente vulnerável. Portanto, você deve evitar 
emoções negativas e aquelas que confundem e enfraquecem seu próprio senso de 
respeito próprio. 
 
Depois de sentir respeito por si mesmo, você mudará completamente o seu 
comportamento porque, sem nenhum esforço, você será um modelo de dignidade e 
integridade. 
 
Sua realização vem de perceber como você é um indivíduo capaz. Você aprende a ser 
seu próprio guia em qualquer situação, não importa o quão difícil seja. Você aprende a 
operar em níveis não alcançáveis pela maioria das pessoas. Em um sentido real, é 
como se você se tornasse seu próprio pai, que conhece seu papel onde quer que vá e 
pode manter sua serenidade. 
 
Você planeja tudo. Até mesmo desvios ou distrações em relação ao seu objetivo 
parecem ter sido planejados. Você se sente mais feliz quando tem certeza do seu 
destino o tempo todo e não se deixa levar pelas incertezas. 
 
Você obtém satisfação direcionando seus esforços ao longo de um curso específico 
que você mesmo delineou. Sua conquista não vem por sorte, mas porque você 
realmente a merece. 
 
O que você conseguir será o símbolo de seu próprio desenvolvimento e bem-estar 
interior, bem como de sua felicidade. 
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MISSÃO CÁRMICA E O EU PRIMITIVO 
Através de Chíron, Nó Lular e da Lua Negra (Lilith) a pessoa pode descobrir os pontos mais profundos da 
sua vida, que estão nas partes mais escondidas da psique e do Ego. Muitas partes são traumas, 
limitações, dores emocionais e perturbações espirituais ligadas a esta vida, ou a vida ancestral. 

 

NÓ LUNAR – explicação sobre 

 

É o pano de fundo das nossas 
provações, conquistas e conflitos. No 
que devemos debruçar nossa atenção 
para que possamos evoluir e progredir 
espiritualmente e, assim, cumprir 
nosso destino cármico. Os nós lunares 
não são planetas, mas sim pontos 
matemáticos da astrologia, que estão 
diretamente opostos um ao outro no 
mapa. Diz-se que o propósito de sua 
vida está codificado entre eles - na 
linha entre o Nodo Norte e o Nodo Sul. 
O Nódulo Sul indica sua zona de 
conforto, seu lugar habitual, enquanto  

seu Nódulo Norte mostra lições de vida e o que você está lutando nesta vida. Ambos 
os nós lunares são quase sempre retrógados. 
 
 

Nodo Norte (Média) na 6ª Casa - Nodo Sul na 12ª Casa 
O Nodo Norte na sexta casa traz o conflito entre o racional e o irracional, entre o 
sonho e a realidade, entre o autoajuste e o auto-sacrifício. 
Essas pessoas têm que aprender a ser mais concretas e a lidar com a rotina e a 
realidade do dia a dia. Eles precisam passar da imaginação vaga para a atividade e 
cumprimento de deveres rotineiros. Eles precisam parar de fugir para o mundo dos 
seus sonhos e passar por experiências transcendentais na vida cotidiana. Cuidado com 
a falta de confiabilidade, fugindo e se isolando do mundo. 
 

Nodo Norte (Média) em CAPRICÓRNIO - Nodo Sul em CÂNCER 
Aqueles com uma quarta casa ou Nódulo Sul em Câncer nascem achando a vida 
familiar verdadeiramente reconfortante. Desde a infância, a vida familiar tem sido seu 
refúgio do mundo. Batalhas entre parentes ou disputas domésticas crônicas, que 
fariam muitas pessoas ansiarem por fugir, são vistas como aborrecimentos menores, 
porque o ambiente doméstico é muito reconfortante para eles. Eles sempre se 
esforçam para ver o que há de bom em seus familiares e gostam de cuidar deles. A 
suposição de uma vida familiar feliz e solidária está tão profundamente arraigada em 
sua psique que muitos têm uma visão idealizada de sua vida doméstica que realmente 
nem existe da forma como desenham. Como nosso Nódulo Sul representa o que 
nascemos sabendo, as pessoas da quarta casa ou do Nódulo Sul em Câncer sabem 
fazer sua parte para tornar o lar um lugar feliz e de apoio. É se aventurar no mundo 
exterior que é um desafio para eles. O mundo das conquistas na carreira, ganhar 
dinheiro e ganhar prestígio social na comunidade é sempre algo que eles sabem que 
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devem conquistar. Uma parte deles está constantemente se lembrando de sair de casa 
e construir uma vida no mundo exterior. Quando eles se aventuram pelo mundo, é 
sempre um pouco estranho. Eles se veem como um pino que não se encaixa no mundo 
das carreiras e competições de status social. O conforto do lar sempre os chama, e é 
muito difícil para eles se afastarem dele. No entanto, em última análise, é o sucesso no 
mundo exterior que os faz se sentir completos e felizes. 
 
Indicação de vidas passadas: Você tem experiência e aprecia muito a vida doméstica e 
familiar. 
 
Sua vida passada: Está sempre puxando você de volta para a 4ª Casa ou caminhos de 
Câncer (lar – vide Lua e Casa 4). 
 
Missão de vida atual: Você precisa desenvolver a capacidade de competir e ter 
sucesso no mundo da carreira e do status social. 
 
Sua Vida Atual: Empurra você para a 10ª Casa ou os caminhos de Capricórnio. 
 
 

ASPECTOS COM OUTROS PLANETAS 
INFLUÊNCIA FORTE: Aplicando – INFLUÊNCIA FRACA: Separando 

 
Nodo Sextil com a Lua (1 ° 59 ', Aplicando) 
Essas pessoas têm um desejo instintivo de seguir o caminho mostrado pelo nó lunar. 
Eles intuitiva e parcialmente inconscientemente percebem e exploram as 
possibilidades associadas à casa (vide casa 6) e ao signo do nó lunar (vide Capricórnio). 
Suas emoções estão em harmonia com seu foco. 
 
Nó em Oposição a Mercúrio (5 ° 41 ', Aplicando) 
O lado positivo desse aspecto é que ele dá às pessoas inteligência e boa orientação de 
vida. Eles gostam de pesquisar o pano de fundo de seus motivos e são capazes de lidar 
de forma crítica e criativa com sua personalidade. Eles estão abertos para os outros. 
Aceitam críticas com facilidade e não evitam conflitos. Eles administram os desafios da 
vida com a ajuda de seu pensamento analítico e lógico. 
O lado negativo desse aspecto é que essas pessoas podem ter pouco foco em seu 
caminho de vida. Seu intelecto sempre encontra "boas razões" que os impedem de se 
concentrar em uma meta definida. Esta é a razão pela qual essas pessoas muitas vezes 
são teimosas, têm atitudes defensivas e se apegam a coisas que as colocam em 
desvantagem. 
 
Nó em Oposição a Marte (0 ° 40 ', Aplicando) 
O lado positivo desse aspecto é que ele dá às pessoas vigor e determinação que as 
ajudam a atingir seus objetivos. Eles podem lutar com paixão pelo que é importante 
para eles. 
O lado negativo desse aspecto é que pode causar grande tensão interior e frustração, 
pois o espírito de luta e o desejo de conquistar podem desviar essas pessoas do ponto 
focal de sua vida ao invés de puxá-las para ele. Existe o perigo de que criem uma 
imagem artificial do inimigo/culpado como resultado da agressão reprimida. O 
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comportamento dessas pessoas costuma ser inadequado e suas respostas podem ser 
exageradas. 
 
Nodo em Trígono com Plutão (1 ° 58 ', Separando) 
O lado positivo desse aspecto é que ele dá às pessoas uma energia incrível e fascinante 
que as leva ao ponto focal de suas vidas. As experiências de poder e impotência e o 
encontro com sua própria Sombra os ajuda a superar os desafios de sua vida e 
encontrar seu caminho de vida. 

 

CHIRON OU QUÍRON 
Quíron é um asteroide entre Saturno e Urano. Sua órbita é muito incomum e representa uma 
ponte entre os mundos material e espiritual. 
 

 

Na astrologia, Quíron simboliza nossos 
ferimentos incuráveis e traumas incuráveis. No 
entanto, se uma pessoa, em vez de se afogar 
em seu próprio trauma, é capaz de aceitar o 
trauma e ajudar outros que também estão 
sofrendo, aceitando que o sofrimento faz parte 
da vida. Assim, Quíron pode ser a chave para a 
sabedoria, ou mesmo para alguns uma espécie 
de "Portal de Iniciação". 
 

Na mitologia, Quíron foi um grande 
curandeiro, professor sábio e um dos Centauros 
imortais. Infelizmente, ele foi "mortalmente" 
ferido por uma flecha venenosa de Hércules, 
seu discípulo favorito. Ele estava sofrendo 
muitas dores, mas não podia morrer. 
Finalmente, ele desistiu de sua imortalidade 
em benefício de Prometeu, que também estava 
sofrendo, e Quíron foi enviado para o 
submundo. No submundo, Zeus teve 
misericórdia dele e o elevou aos céus. 
 

 

Quíron em ÁRIES no seu Mapa 
 
Quíron representa a ferida primária, o desejo de se tornar completo e curar a si 
mesmo, enquanto Áries representa a iniciativa e a autoafirmação. 
 
Com Quíron em Áries, a ferida é em seu senso básico de identidade, que pode se 
manifestar das seguintes maneiras: 
 

 Diminuindo a dúvida e a falta de autoestima 

 Sente que você não tem o direito de existir ou se afirmar 

 Sente que quem você é está  fundamentalmente inaceitável 

 Oferece prazer às pessoas e sempre coloca os outros em primeiro lugar, ou se 
envolve totalmente com seus próprios problemas 
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 É difícil se defender ou pedir o que você quer. 

 Autossabotagem, frustração e raiva subjacente 

 Autosuficiência militante mascarando insegurança frágil 
 
SEU DOM 
Sua jornada de cura envolve a busca pelo Eu - sua verdadeira identidade - e seu 
presente é estar centrado em seu Eu Superior. Paradoxalmente, você só encontrará 
um forte senso de identidade quando parar de procurá-lo. Isso ocorre porque você já é 
esse Eu. Quando você afirma sua verdadeira identidade como ser espiritual, você será 
capaz de permanecer centrado, apesar do que os outros façam ou digam. Você pode 
compartilhar seu “eu” único com a sua mera presença, porque é tão forte. Embora 
você possa não acreditar, você é um líder e inovador nato. 
 
Você pode capacitar os outros para serem mais fortes porque compreende como é ser 
impotente. Você pode ter um talento especial para cronometrar suas ações 
perfeitamente no momento e pode combinar ação com compaixão. Você pode tomar 
a iniciativa de ajudar os outros de uma forma que os capacite e pode agir como um 
catalisador em situações, fazendo com que os outros se sintam mais vivos. 
 

Quíron na 8ª Casa 

Essas pessoas repetidamente entram em situações em que alguém as está 
manipulando e tentando impor suas ideias sobre como devem viver e o que devem 
fazer, ou tentam força-las de uma forma ou de outra (psicologicamente ou mesmo 
fisicamente). Eles respondem com violência ou tendo pensamentos suicidas. Eles 
continuam se envolvendo em situações sérias, muitas vezes até mesmo com risco de 
vida. No casamento, eles são incapazes de criar um relacionamento verdadeiramente 
íntimo baseado na confiança mútua e no compartilhamento. 
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LILITH – Black Moon 
Lilith é um ponto fictício vazio na órbita elíptica da Lua ao redor da Terra. 
  

Na astrologia, em um mapa 

astrológico, A Lua Negra “Lilith” 
representa os impulsos primitivos e 
o comportamento de uma pessoa 
em sua forma mais crua. Revela 
nossa sexualidade reprimida, junto 
com o que nos faz sentir mais 
vulneráveis; expressa o lado escuro 
da personalidade de alguém, 
enterrado nas profundezas do 
reino subconsciente de nossa 
psique. 

 

 

Na mitologia, Lilith se recusou a 

se submeter a Adão, rebelou-se 
contra a conexão entre Adão e Eva, 
decidiu fugir do mundo das 
pessoas e fez uma conexão com 
Lúcifer (aquele que traz a luz do 
conhecimento). 

 

A sua Lua Negra está em ESCORPIÃO 8 
 
Tema: A Sombra da Morte; 

Medo primário: medo da perda; 

Autojulgamento: com base no que alguém ganhou; 

Questões: ganhar vs. perder; problemas com morte / términos/finais 

Projeção: resgatar outros; 

Objetivos: não ter sempre que vencer, aprender a fechar, não ter que resgatar, não 

lutar tanto. 

MANIFESTAÇÃO 

A Lua Negra em Leão ataca o ego. Ele se manifesta em egocentrismo e arrogância. 

Com esta colocação, a Lua Negra em Escorpião fará de tudo para salvar, ajudar, 

resgatar ou vencer. O prêmio favorito desta sombra é algo que foi conquistado com 

dificuldade. A Lua Negra em Escorpião se manifesta como um poço profundo de 

desespero com tentativas desesperadas de escalar/vencer/superar/ganhar/sermelhor. 

Nós nos apegamos a qualquer coisa que origine a sensação de queda livre ao longo da 

vida. A vida diária é frequentemente vista como uma batalha a vencer, a fim de evitar 
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sentimentos cada vez mais profundos de perda. Às vezes, até mesmo encontros 

casuais são julgados de acordo com o que foi ganho ou perdido na troca. A Lua Negra 

em Escorpião é uma energia muito forte que pode causar níveis intensos de ansiedade. 

Somos especialmente atraídos por pessoas que precisam de ajuda ou que são 

“perseguidas” de alguma forma, pois este é o método preferido para nos salvar 

vicariamente. Frequentemente acusados de ser egoístas. Isso ocorre porque nossa 

atenção é naturalmente atraída para qualquer coisa que reforce nossa posição na vida. 

Qualquer ideia em contrário é rapidamente descartada. O medo de mudar se 

transforma em medo de perder prestígio ou perder posição. Tentativas rígidas de 

manter a ordem, estrutura ou mentalidade existentes são comuns e podem levar à 

exaustão.  

 

Cura e transcendência: 

Com a Lua Negra em Escorpião, a necessidade de lutar deve ser enfrentada. Nada está 

realmente perdido porque realmente não há morte/perda - apenas transformação em 

uma nova forma. Não há necessidade de mergulhar nas profundezas apenas para 

provar que podemos vencer ou para tentar impedir que as coisas acabem. Praticar as 

artes da gratidão e da entrega é o que facilita a mudança da perspectiva da perda para 

a perspectiva do amor. As coisas materiais desaparecem, mas o amor dura para 

sempre. 

ø Fique confortável com a perda. É essencial abrir mão de qualquer coisa 
a que você esteja excessivamente apegado. 
 
ø Examine onde você investiu a maior parte de sua energia. É uma 
batalha perdida? Em vez de lidar com a perda de forma indireta, 
conscientemente tome medidas para desistir. Imagine como você se 
sentiria aliviado. 
 
ø Pratique o fim das menores coisas (como telefonemas) e trabalhe para 
poder se afastar de situações que não podem ser salvas (como 
relacionamentos sem saída). Você pode se surpreender ao descobrir que 
algo mais estava esperando o tempo todo - você simplesmente não 
conseguia ver enquanto estava ocupado fugindo disso. Essa é a natureza 
da morte ou das terminações. Eles sempre precedem o renascimento e o 
início 
 

Amor verdadeiro pela Lua Negra em ESORPIÃO 
Com a Lua Negra em Escorpião, temos um medo fundamental da perda. Conhecemos 
o amor verdadeiro quando estamos com alguém que de alguma forma nos faz sentir 
"vivos". Frequentemente, fundimos o amor verdadeiro resgatando ou sendo 
resgatados. Temos a tendência de permanecer em relacionamentos que são 
insatisfatórios apenas para não termos que lidar com a perda. Gostamos 
particularmente de parceiros que “conquistamos” ou que vemos como um “prêmio”. 
Como tal, corremos o risco de “objetificar” nossos parceiros. Embora a perda de um 
parceiro seja difícil para todos, é profundamente difícil para nós. 
 

LILITH NA TERCEIRA CASA 
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Desafios: Os maiores desafios da sombra estão profundamente relacionados à 
autoexpressão. O lado sombrio está enraizado em atitudes rígidas e opiniões fortes 
que podem nos causar uma quantidade infinita de problemas. Às vezes, há uma 
confusão avassaladora sobre a direção que queremos tomar na vida. Os primeiros 
anos de vida têm um efeito mais pronunciado sobre nós do que outros. Os frutos da 
infância abrem caminho pela vida adulta das formas mais resolutas. Problemas com 
irmãos podem durar até a idade adulta. 
 
Presente: O presente da Lua Negra na terceira Casa são nossos estranhos e exigentes 
poderes de observação e comunicação. Esses talentos podem ser aplicados de várias 
maneiras. Além disso, nossa precisão em perceber as situações nos dá uma vantagem 
definitiva na vida. 
 

PLANETAS LENTOS – Urano, Netuno e Plutão 
 

Os Planetas lentos são lidos principalmente nas casas e nos aspectos com outros 
planetas. Abaixo, apena a descrição das naturezas dos planetas, não são informações 
para a leitura da sua carta natal. 
 

 
Urano - Avanços e percepções: Nossas responsabilidades podem nos sobrecarregar, e cada 

um de nós tem sua maneira particular de contornar (ou romper) a massa de obstruções que 
tende a se solidificar ao nosso redor. O planeta que tem a ver com a forma como superamos as 
dificuldades e problemas que a vida nos apresenta é Urano. É por ele que os insights chegam 
até nós, como descobrimos ou passamos a nos conhecer e compreender. Tem a ver com 
encontrar novos usos para coisas velhas e rege invenções e percepções repentinas sobre nossa 
vida - tudo o que é incomum, excêntrico e fora do comum. É o reverso do status quo e é 
sempre não convencional e herético. Urano é, em muitos aspectos, o oposto ou aniquilador de 
Saturno.  Como a transição desse planeta é igual a média, ou maior do que a extensão da vida 
das pessoas, eles são vistos principalmente em conjunto com os outros planetas, através dos 
aspectos e casas astrológicas. 
 

Netuno - Ideias e imaginação: Mesmo o mais obstinado de nós tem momentos de 

compreensão real, quando as coisas são vistas como interligadas e como uma só peça. 
Paramos de ter a ideia em pequenos flashes e simplesmente entendemos a coisa toda. Isso 
nos ocorre sob influência de Netuno. Cada um de nós tem sua própria maneira de deixar ir, de 
comungar e (como escreveu o poeta) de deixar “a gota de orvalho escorregar para o mar 
cintilante". Esses momentos e esse estado de espírito são, na verdade, a fonte de toda a nossa 
imaginação. Existem muitas maneiras de ver através da separação no mundo a unidade por 
trás disso. Como a transição desse planeta é maior do que a extensão da vida das pessoas, eles 
são vistos em conjunto com os outros planetas, através dos aspectos e casas astrológicas. 
 

Plutão: Mudança interna e crescimento: Plutão é o planeta de mudanças profundas, 

começando bem dentro de nós e avançando em direção à superfície. Frequentemente, atinge 
as áreas psicológicas mais sensíveis dentro de nós. Uma vez tocados, não temos escolha a não 
ser mudar e crescer. As experiências mais sensíveis, os momentos de maior vulnerabilidade, 
são momentos de identificação completa com uma experiência, uma pessoa ou uma coisa. Nós 
sabemos nestes instantes que estamos olhando para nós mesmos, o que somos. A experiência 
mais pessoal é a de identificação completa com uma pessoa, momento ou ideia. Talvez isso só 
seja possível para a maioria de nós quando olhamos nos olhos de nosso filho, e raramente. O 
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amor não é a experiência aqui, mas a identificação total. Isso é muito sensível. Tocar neste 
material é passar por profundas mudanças e transformações internas - alquimia interna. 
Identificar e vivenciar essa vida são criações nossas e que, de fato, você sou eu e eu sou você. 
Essa experiência nos derruba e nos torna humildes. Quando tocamos Esse mapa foi feito com 
carinho e muitas horas de pesquisa. Espero que aprecie – José Robson essa experiência, não 
podemos deixar de morrer para o que temos pensado e feito até agora. Isso nos reduz ao 
nosso estado mais sensível porque - num piscar de olhos - vemos ou lembramos que tudo o 
que somos e fomos em nossas vidas. 

 
TEMPO DE TRANSLAÇÃO DE CADA ASTRO E PLANETA 
 
Mercúrio - 87 dias (87,97)  
Vênus - 224 dias (224,7)  
Terra - 365,256 (Por causa desta pequena fração existem os anos bissextos)  
Marte - 687 dias (687,88)  
Júpiter - 12 anos (12,86)  
Saturno - 29,5 anos (29,46)  
Urano - 84 anos (84,01)  
Netuno - 164 anos (164,79)  
Plutão - 248 anos (248,59) 
 
OBS.: As relações entre planetas de translação rápida atuam mais vezes em nossas 
vidas realizando atividades cíclicas, o que chamamos “retornos”. Quando eles entram 
em aspecto com planetas mais lentos, sentimos com maior intensidade tais eventos. 
Quando dois planetas, um com translação lenta e outra média entram em aspecto, ou 
numa casa, sofreremos seus efeitos por um período de tempo, que pode levar de 
meses a anos. 
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PREVISÕES 
 

As previsões astrológicas são realizadas através das progressões, dos trânsitos, e retornos dos 
planetas em seu mapa astral em momentos e anos diferentes daqueles em que você nasceu. 
Ao nascer, o mapa astral é como uma foto do céu, imutável, para vermos como ele estava 
naquele exato momento. O Transito é como se fosse um filme, com os mesmos planetas se 
movimentando sobre a tela (seu mapa – fotografia - congelado de planetas).  Há planetas 
lentos, que demoram anos para transitar e seu efeito também é lento, duradouro e constante. 
Outros são rápidos, dias, semanas, meses. Um mapa de previsão é extremamente extenso e 
geralmente é realizado ano a ano. O horóscopo diário que lemos nos jornais, sites e revistas se 
baseiam em transições, progressões, lunações e retornos, como exemplo. A seguir, uma 
previsão para 2021. Igualmente como toda previsão do tempo, é apenas uma previsão. As 
condições existem. A concretização depende de fatores diversos que escapam mesmo aos olhos 
e leituras mais atentas. 

 

MOMENTO ATUAL 
 

Período Planetário: A Lua - Subperíodo de Saturno  
De 26 de novembro de 2021 a 23 de junho de 2023 
Idade 49,4 anos a 51,0 anos 
 
Um passo de cada vez pode ser o lema desta fase da sua vida. De certa forma, pode 
parecer o fim de uma era. Na verdade, um período de sua vida está chegando ao fim, 
pronto para um novo capítulo brilhante. Nesse ínterim, você deve considerar 
cuidadosamente seus objetivos de longo prazo, prestando atenção aos detalhes de sua 
vida diária. Este não é o momento certo para perseguir arco-íris ou buscar gratificação 
instantânea. É exatamente o oposto. Você pode ser forçado a deixar suas próprias 
necessidades de lado enquanto cuida de um ente querido. Sua casa também pode 
precisar de atenção. A (re)decoração pode ter que esperar até que os reparos sejam 
feitos. Se você está envolvido em um empreendimento comercial, seja seu ou de outra 
pessoa, então deve se concentrar em seu trabalho no momento. Este é um momento 
para focar na construção do seu negócio, dedicando-se ao trabalho, ao invés de fugir 
para um feriado prolongado, ou diversão. 
  
Pergunte a si mesmo quais passos você precisa dar agora para alcançar seus objetivos 
de vida. Como tal, é um bom momento para colocar a sua casa em ordem. Você pode 
precisar fazer grandes reparos nas fundações de sua casa ou talvez você planeje se 
mudar para outro lugar, talvez até mesmo para outro país, ou cidade. Escolha sua nova 
casa com sabedoria porque você pode ficar lá por um bom tempo. Mesmo que você 
planeje se mudar novamente, esta casa é um bom investimento e, portanto, deve ser 
escolhida com cautela. Uma longa jornada pode ocorrer durante esta fase. Se você 
tem lutado em um relacionamento de longo prazo, agora é a hora de decidir se quer 
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ou não definir se será apenas amizade ou dizer adeus, se não o fez antes.  
 
Por volta dos 49 anos, pode ser um bom momento para começar a planejar sua 
aposentadoria. Você pode ter responsabilidades extras, como cuidar de um parente 
mais velho. Suas necessidades pessoais são importantes e, no entanto, pode ser 
necessário que você assuma a responsabilidade pelas necessidades de outra pessoa, 
em vez das suas próprias, durante esta fase. Se você enfrentar suas responsabilidades 
durante esse período, provavelmente colherá grandes recompensas na próxima fase 
de sua vida. 
  

PREDIÇÃO – Aspectos planetários 
de junho à Dezembro de 2021 

 
 COVID-19 – As previsões sofrem influência de fatores e acontecimentos sociais, quando estes 
interferem de sobremaneira em um grupo coletivo de que fazemos parte. Assim, muitas das predições 
podem ser observáveis, sentidas e intuídas, porém, nem todas terão o potencial de acontecer em favor, 
ou desfavor, de um, ou de vários indivíduos, incluindo você. Quando houver sugestões de ações que 
impactem na saúde individual, ou coletiva, seja prudente e observe todas as recomendações adotadas 
pelos órgãos de Saúde, inclusive, sempre que possível, o distanciamento social. 
 

OBS.: Ao usar essas interpretações, tenha em mente que, inevitavelmente, todo gráfico conterá 
algumas influências contraditórias e, como resultado, certas interpretações de diferentes itens 
no mesmo gráfico podem parecer difíceis de conciliar.  No entanto, isso ainda pode ser um 
reflexo preciso do que está acontecendo com o indivíduo cujos trânsitos estão sendo 
interpretados, visto que as pessoas vivenciam desejos, eventos e circunstâncias conflitantes em 
suas vidas.  
 
IMPORTANTE: Também, as datas podem parecer imprecisas em relação ao efetivo 
acontecimento. Isso se deve ao fato de que o planeta agiu a partir daquela data, ou teve seu 
ápice naquela data, fazendo que o evento concreto aconteça dentro de um raio de tempo em 
que a data indicada seja o centro. 

 

 
  
TRÂNSITO DE  URANUS EM QUINCUNX COM URANUS  NO MAPA NATAL (Casa 9 a 2ª 
Casa) 
Entrada em 16 de junho de 2021, Mais forte em 12/07 e 27/09, Saída em 25/10 
Esse trânsito ocorre por volta dos 34 anos e novamente por volta dos 40 anos. 
  
Durante esses momentos, você enfrenta áreas em sua vida que caíram na rotina, 
percebendo que o que antes era reconfortante não oferece mais um suporte 
verdadeiro. Consequentemente, você decide fazer mudanças que lhe deem mais senso 
de independência. Em alguns casos, pode parecer que essas mudanças foram impostas 
a você; Assim, se foi honesto você poderá reconhecer que no fundo certas áreas de 
sua vida foram se tornando um pouco obsoletas. 
  
Aos 34 anos, é provável que você tenha se despedindo de alguns elos finais com sua 
infância, libertando-se para a verdadeira independência. No final dos quarenta anos, é 
mais provável que você esteja refletindo se todas as áreas de sua vida refletem ou não 
o seu verdadeiro eu. 
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TRÂNSITO DE SATURNO ENTRANDO NA 6ª CASA (7ª Casa) 
9 de julho de 2021 
Agora é a hora de ficar atento à sua saúde e ao seu dia a dia. É hora de mudar 
quaisquer hábitos ruins, substituindo-os lenta e seguramente por um novo 
regime. Você pode se beneficiar com uma nova dieta ou rotina de exercícios. Os 
colegas de trabalho podem precisar de alguma atenção. 
  
LUA PROGRESSADA ENTRANDO NA 2ª CASA (2ª Casa) 
25 de julho de 2021 
É hora de refletir sobre seus valores pessoais, em vez de viver sua vida para agradar 
outras pessoas. Você agora sente o desejo de construir sua autoestima, ouvir sua 
intuição e investir seu tempo e energia em áreas da vida que refletem seus interesses 
pessoais. Em outras palavras, você está tirando o foco das outras pessoas e de suas 
necessidades e colocando-o firmemente em você. Você está interessado em capturar 
uma sensação de bem-estar e abundância em sua vida pessoal. Isso também se reflete 
em suas finanças pessoais. Você pode retirar seu apoio monetário de projetos ou 
investimentos conjuntos com o objetivo de investir em sua própria segurança 
financeira. Esta é a fase ideal para o planejamento financeiro vitalício. Como resultado 
do seu planejamento, você pode mudar de emprego com o objetivo de aumentar sua 
renda, ou fortalece-a através de formação e investimentos. À medida que sua 
autoestima aumenta você também pode sentir vontade de se candidatar a uma 
promoção, recebendo assim um aumento em sua renda. É possível que seu 
maior senso de autoestima também leve a mudanças em outras áreas de sua vida, 
como decisões para melhorar sua moradia ou relacionamentos pessoais ou mudar de 
carreira.  
 
OBS.: Para o signo que sua lua progride também vai mostrar a área de sua vida mais 
provável que seja afetam por esta nova positividade e autoestima! Por exemplo, se sua 
Lua está progredindo para Escorpião, um signo de água, então é mais provável que 
seja constante  em sua abordagem e tenha sentimentos de orgulho ao que já 
conquistou, fortalecendo-as. 
   
DIREÇÃO DO ARCO SOLAR  - VENUS EM SEXTIL COM SATURNO NO MAPA NATAL (12ª 
Casa a 10ª Casa ) 
Entrando em 31 de agosto de 2021 
O trabalho árduo alcança resultados benéficos. Agora você precisa prestar atenção aos 
detalhes, fazer sua lição de casa e se concentrar em alcançar seus objetivos. Quer você 
perceba ou não, está tomando decisões sérias agora, que podem afetar sua vida por 
muitos anos. Isso pode envolver suas finanças, negócios ou estado civil. Se você não 
tiver certeza de qual caminho seguir, peça o conselho de pessoas que possam ter uma 
visão de fora e não apaixonada, ou experiente. Em caso de dúvida, espere. Certifique-
se de que sua autoestima está alta. Caso contrário você pode comprometer o sucesso 
que pode resultar de decisões tomadas agora. Você está construindo uma base 
financeira e social para sua vida. Aproveite o tempo para construí-lo bem. 
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DIREÇÃO DO ARCO SOLAR - SOL EM QUADRATURA COM MEIO DO CÉU NO MAPA 
NATAL (1ª a 10ª Casa) 
Entrando em 6 de setembro de 2021 
É hora de reavaliar os rumos de sua vida, em particular de sua profissão. Você está 
trabalhando em sua verdadeira vocação? Nesse caso, é provável que você faça 
ajustes. Você pode ganhar uma promoção em seu emprego atual ou se candidatar a 
um novo emprego. Se você está insatisfeito com sua carreira, é provável que mude de 
direção agora. Também é possível que você decidir se casar, mudando seu status na 
sociedade. Se jé é casado, pode rever essa posição, tanto para rompimento, quanto 
para uma renovação dos votos. Você pode se tornar pai ou assumir a responsabilidade 
por um pai idoso, ou alguém da família. O curso da sua vida está mudando e você 
precisa considerar cuidadosamente como aproveitar ao máximo essas alterações. Você 
pode sentir um pouco inquieto, mas em breve você vai entender as mudanças que 
estão ocorrendo e reconhecer que eles são em última análise, para a melhoria da sua 
vida. 
  
TRÂNSITO DO NÓ NORTE  EM OPOSIÇÃO A NETUNO  NO MAPA NATAL (10ª Casa para 
4ª Casa) 
Entrando em 19/09, mais forte em 3/10 saindo em 19/10/2021 

 
Contatos com quem vê ilusões. Expectativas irrealistas nos 
relacionamentos. Decepções e desilusões.  
  
TRÂNSITO DE JUPITER EM QUINCUNX COM MERCÚRIO MAPA NATAL (7ª Casa a 12ª 
Casa) 
Entrando em 3 de outubro de 2021, saindo em 2 de novembro de 2021 
Os planos mais bem elaborados dão errado e você se vê tendo que fazer mudanças e 
ajustes, até o ponto de ter que abrir mão de certos projetos. Comunicações, planos de 
negócios e estudos são particularmente afetados por este trânsito. 
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DOAÇÕES e CONTRIBUIÇÕES 

José Robson – Contador de Histórias 

Olá, espero que tenha gostado da leitura. 

Eu não sou um astrólogo profissional. Sou um pesquisador e uso para minhas pesquisas no 

campo da arte. Mesmo assim, fiz de forma séria e preocupada em conferir e comparar várias 

fontes confiáveis, minha própria percepção e usando as mesmas técnicas que os astrólogos 

profissionais utilizam. 

Neste momento da PANDEMIA, nós artistas somos um dos setores produtivos e sociais mais 

atingidos. Minha atividade econômica é exclusivamente cultural já faz alguns anos, assim, 

estou  sobrevivendo de doações nesse período.  

TEMPO DEDICADO AO SEU MAPA 

08h 

CONTRIBUIÇÃO SUGERIDA  
R$ 80,00 – contribua com o valor que você puder 

Seguem os dados para transferência: 

PIX – 11-984843638 

Ou se preferir, use a conta:  

LÚDICO GESTÃO DE PESSOAS LTDA 

Bco Santander  AG 3207 c/c 13. 000236-5 

CNPJ 10441460000109 

 

Gratidão 

 

Um grande abraço 

 

JOSÉ ROBSON SANTOS 
(11) 98484 3638 - WhatsApp 


