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Você está recebendo o desenho e a interpretação do seu
mapa astrológico, que é a fotografia do céu no momento
do seu nascimento e que é uma espécie de manual  de
instruções  da  sua  vida.  Através  do  seu  mapa,  você
conhecerá  mais  sobre  sua  personalidade  e
comportamento,  desafios  e  recursos,  defeitos  e
qualidades,  caminhos  possíveis  e  oportunidades.  Você
conhecerá  cada  um  dos  planetas,  que  são  os  grandes
atores  do  mapa  e  comandam  assuntos  importantes.
Cada  um  deles  está  num  determinado  signo,  que  dá  o
tom e  indica como cada um deles se manifesta, e  cada
um deles está em uma casa, que representa determinada
área e alguns assuntos de sua vida. Os planetas são “o
que”,  os  signos  “como”  e  as  casas  o  “onde”  as  coisas
acontecem. Além disso, esse mapa contém os aspectos,
relação  entre  os  planetas,  a  dinâmica  entre  os  diversos
assuntos  e  áreas  de  sua  vida.  Para  saber  o  que
significam  os  planetas  retrógrados  clique  aqui.  Uma
profunda  ferramenta  de  autoconhecimento,  que  vai
ampliar sua consciência sobre quem você é e como pode
viver melhor todo seu potencial.  
Você  pode  conhecer  mais  sobre  Astrologia  em
www.titividal.com.br.

Observação:  caso  você  não  saiba  seu  horário  de
nascimento  e  tenha  clicado  na  opção  "horário
desconhecido",  o  relatório  não  irá  contemplar  seu
Ascendente, nem seus planetas por casa. Além disso, é
possível  que  algum  planeta  tenha  mudado  de  signo  no
dia do seu nascimento e, neste caso, pode haver alguma
alteração na interpretação.

PLANETAS E PONTOS NOS SIGNOS

Sol em Touro  26°  11' 42"

O  Sol  representa  seu  ego,  sua  essência  e  sua
personalidade.  Assim  como  é  o  centro  do  sistema
solar é o que você tem de mais essencial. Seu signo
solar  aponta  o  caminho  para  expressar  seu  brilho
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pessoal  e  para  sua  realização.  Mostra  as  principais
características  de  sua  personalidade,  como  você
sente  a  vida  e  como  expressa  sua  individualidade.
Touro é signo de  terra,  fixo,  regido por Vênus. Seu  jeito
de  ser  tende  a  ser  mais  lento  e  é  importante  respeitar
esse  seu  rimo,  pois  isso  se  deve  ao  fato  de  que  para
você é importante ter segurança ao dar cada passo e ao
realizar cada conquista. É  justamente por  isso que você
precisa ter um resultado material e concreto em tudo que
faz,  já  que  apenas  assim  sentese  seguro  suficiente.  É
daí que vem o materialismo taurino, que nada mais é do
que  a  necessidade  de  ter  recompensas  materiais,
resultados que podem ser tocados para tudo que faz. No
caso do trabalho, por exemplo, é preciso um bom salário.
No  amor,  provas  concretas  dos  sentimentos.  Apenas
assim  você  vê  materialmente  que  aquilo  está
funcionando bem. Há uma forte necessidade de conforto
e  como  você  gosta  das  boas  coisas  da  vida,  ou  seja,
comer  bem,  morar  em  uma  casa  confortável,  poder
comprar  seus  objetos  de  desejo,  é  preciso  escolher
atividades que propiciem retorno material suficiente para
isso.  Em  termos  de  corpo  e  estética,  sua  vaidade  e
preocupação em se mostrar sempre belo ajuda a cuidar
de sua beleza e isso é fundamental, já que há um grande
risco da gula e da preguiça se manifestarem e, portanto,
pode haver tendência a engordar. Mas a atividade física e
os cuidados com a beleza são bastante eficientes neste
sentido,  em  especial  musculação,  já  que  você  tem
facilidade para enrijecer seus músculos e seu corpo. De
qualquer forma, prefira sempre coisas mais  lentas e que
não exijam tanto esforço ou desgaste físico.

Ascendente em Virgem  10°  38' 57"

O  Ascendente  representa  seu  comportamento,  sua
imagem  pessoal.  Quando  alguém  conhece  você,  a
primeira coisa que percebe é seu Ascendente, que é
exatamente  a  forma  como  você  se  mostra  para  o
mundo. Se o seu Ascendente é em Virgem, você é mais
discreto,  observador  e  só  age  quando  tem  segurança
para isso. Tanto que muita gente pode achar que você é



tímido  demais,  o  que  é  de  fato.  Você  também  é
exageradamente  autocrítico,  auto  exigente  e
perfeccionista e pode achar que as coisas que você  faz
nunca estão boas o suficiente. Precisa aprender a pegar
mais  leve  com  você  mesmo.  Por  outro  lado,  esse  seu
jeito  de  ser  também  inspira  credibilidade  e  confiança,
passa seriedade e responsabilidade. As pessoas confiam
em você. Por ser tão rígido com você mesmo, seu corpo
e  saúde  podem  sentir  e  você  é  um  super  candidado  à
somatização.  Terapias  corporais,  atividades  físicas  e
muita  massagem  ajudam  a  aliviar  a  tensão.  Seu  jeito
super  prestativo  faz  com  que  as  pessoas  sempre  te
procurem  quando  precisam  resolver  alguma  coisa  é  e
bom você também saber impor seus limites e pedir ajuda
quando está sobrecarregado demais. As roupas que mais
combinam  com  você  são  discretas,  cores mais  neutras,
mas  com detalhes  que  se  destacam e mostra  o  quanto
você valoriza as pequenas coisas da vida.

Lua em Leão   0°  44' 13"

A Lua mostra suas necessidades emocionais e o que
você  precisa  para  se  sentir  seguro.  É  importante
atender  às  vontades  de  sua  Lua  para  que  você
encontre bem estar e conforto. A Lua em Leão mostra
muita autoconfiança emocional. Mas é bem possível que
você  apenas  tenha  tanta  segurança  quando  sente  que
tem o reconhecimento e a atenção de todos. Justamente
por  isso  que  você  pode  ser  um  tanto  dramático  ao
expressar  suas  emoções  e  sentimentos.  Isto  porque
quanto  mais  atenção  recebe,  mais  segurança  tem.
Cuidado para não exagerar demais e fazer muito drama à
toa. Uma boa  dica  para  você  é  fazer  teatro,  como uma
forma  de  extravasar  suas  emoções.  Até  porque
criatividade  é  também  um  de  seus  pontos  mais  fortes.
Praticar  esportes  é  outra  boa  dica  para  desenvolver  e
compreender  melhor  suas  emoções.  O  contato  com
crianças  também é muito positivo,  inclusive porque elas
tendem  a  ser  dar  muito  bem  com  você.  Namorar  e  se
divertir são condições fundamentais para seu bem estar,
mas cuidado para não depender demais dos elogios e da



atenção dos outros para ser  feliz. Use sua alegria e sua
autoconfiança  natural  e  desenvolva  sua  própria  alegria.
Isso ajuda inclusive a fortalecer seu magnetismo e atrair
as pessoas para perto de você, já que quanto mais bem
estar, mais alegria irradia.

Mercúrio em Touro  18°  32' 40"  Rx

Mercúrio  é  o  planeta  da  comunicação.  Ele  mostra
como  você  forma  suas  idéias  e  opiniões,  como
aprende  e  ensina,  como  absorve  e  passa  as
informações.  É  Mercúrio  que  mostra  como  seu
raciocínio  é  formado  e  como  lida  com  sua  mente.
Mercúrio em Touro mostra que você tem um ritmo próprio
ao  formar suas  idéias e opiniões. Pode até ser  lento ao
aprender  ou  decidir  alguma  coisa.  Mas  quando  coloca
algo  em  sua  cabeça  fica  muito  difícil  fazêlo  mudar  de
idéia.  Isto  porque  seu  raciocínio  é  muito  concreto  e  se
chegou a uma conclusão é porque tem certeza absoluta
daquilo e serão necessários argumentos muito bons para
que mude de opinião.  Isso pode  virar  teimosia,  fazendo
de você um cabeça dura aos olhos dos outros. Com um
pensamento  tão  lógico,  estudar  matemática  e  outras
coisas concretas ajuda a desenvolver seu  raciocínio e a
lidar  bem  com  sua  inteligência.  Até  porque  as  áreas
exatas  podem  ser  um  foco  de  seu  interesse.  Sua
memória concreta gosta dos mínimos detalhes para que
possa  lembrar  de  tudo  de  forma  organizada.  Sua
habilidade  para  negócios  e  administração  pode  ser
desenvolvida  profissionalmente.  E  o  mais  importante:
lembrese  de  colocar  em  prática  suas  opiniões,  pois  é
isso  que  consolida  seus  pensamentos  e  dá  certezas  a
você.

Vênus em Câncer   9°  09' 47"

Vênus  tem  a  ver  com  seus  desejos,  prazeres  e
necessidades  afetivas.  Como  o  planeta  do  amor,
mostra como você se relaciona e como lida com seus
relacionamentos.  Vênus  em  Câncer  confere  grande



sensibilidade. Com seu  jeito sensível, sua grande busca
é um amor que traga conforto e segurança. A segurança
emocional é muito importante, em especial no amor e nos
relacionamentos. Ao se envolver com alguém, por sinal,
você  prefere  pensar  em  uma  relação  duradoura,  que
proporcione  bem  estar  emocional  e  afetivo.  Seu
romantismo  pode  levar  você  a  sonhar  em  excesso
idealizando um grande amor. Seu jeito maternal faz com
que  cuide  das  pessoas  que  goste,  dando  sempre
proteção e carinho. Cuidado com seu jeito reservado que
não  permite  que  você  expresse  suas  emoções  e
necessidades,  em  especial  quando  precisa  de  colo  e
atenção. Se você não disser o que precisa ninguém fica
sabendo.  Sua  tendência  a  se  magoar  com  facilidade
também pode gerar carência e dificuldades afetivas, por
isso  é  importante  aprender  que  nem  sempre  é  preciso
levar tudo para o pessoal. Fazer um curso de culinária e
cuidar das coisas da casa é uma boa forma de encontrar
prazer  e  segurança.  Ter  um  lar  confortável  e  passar
algum tempo em casa é também uma fonte de prazer.

Marte em Gêmeos   0°  32' 49"

Marte mostra como você se impõe, como se afirma e
como  direciona  sua  energia.  Tem  a  ver  com  sua
agressividade  e  a  energia  sexual.  Fala  de  sua
iniciativa e de todas suas ações. Marte em Gêmeos é
indicador  de  muita  energia.  Porém,  sua  tendência  a
dispersão  é  muito  grande,  já  que  você  tende  a  fazer
muitas coisas ao mesmo tempo e pode atirar para vários
lados sem atingir nenhum deles. Assim, se por um lado é
um grande  talento sua habilidade de  fazer várias coisas
de  uma  só  vez,  por  outro  é  um  risco,  caso  você  não
aprenda  a  ter  foco.  Sua  curiosidade  e  a  inquietação
fazem  com  que  você  sempre  esteja  em  busca  de  uma
nova  conquista.  E  por  falar  nisso,  você  é  um  grande
conquistador,  ganhando  as  pessoas  por  simpatia,  pelo
bom papo e pelo charme. Sua curiosidade também ajuda
na busca por novos conhecimentos constantemente. Por
sinal,  levantar discussões e participar de debates é com
você,  que  tem  talento  para  ser  repórter  ou  jornalista.



Faça cursos constantemente, de assuntos variados e se
envolva com múltiplas atividades, pois isso te alimenta e
dá  energia.  Manterse  sempre  ocupado  é  uma  boa
maneira  de  não  enjoar  da  vida  e  das  coisas  que  já
conquistou.

Júpiter em Sagitário   7°  20' 51"  Rx

Júpiter  representa sua expansividade e como busca
crescimento em sua vida. Mostra sua  relação com a
sorte e o quanto de proteção você tem. O quanto de
confiança tem na vida, suas crenças e padrões éticos
e  morais  também  têm  a  ver  com  este  planeta. Com
Júpiter  em  Sagitário  você  está  sempre  em  busca  de
novos  conhecimentos.  Com  intenso  otimismo  e  com
muita  fé  na  vida,  tende  a  valorizar  demais  o
conhecimento e a cultura. Seu idealismo e a necessidade
de  acreditar  em  alguma  coisa  levam  você  a  buscar
conhecimentos e crenças que garantam sua segurança e
reforcem  sua  fé.  O  mais  importante  é  acreditar  em
alguma  coisa,  o  que  quer  que  seja.  Mas  lembrese  de
que  manter  seus  princípios,  sua  ética  e  sua  moral  são
requisitos  fundamentais  em  sua  vida.  Até  porque  seu
amor  pela  verdade  é  algo  intenso  e  que  estimula  suas
buscas. Estudar filosofia, direito ou religião são formas de
se  desenvolver  e  de  crescer.  É  importante  você  ter  um
sistema  de  crenças  que  reforce  sua  autoconfiança,
estabelecendo suas próprias crenças, baseadas em tudo
que  vê,  conhece  e  acredita.  As  viagens  são  grandes
guias em sua vida,  servindo sempre para mostrar como
vivem  outras  pessoas,  como  são  outros  lugares  e  que
existem  outras  crenças.  Atenção  aos  seus  insigths  que
podem  trazer  grandes  respostas  em  relação  a  suas
dúvidas em relação à vida.

Saturno em Libra  29°  15' 38"  Rx

Saturno  mostra  como  você  lida  com  suas
responsabilidades,  como  amadurece  e  como
desenvolve disciplina e estrutura. Mostra como você



se  firma  na  vida,  como  busca  reconhecimento  e  dá
dicas sobre sua vida profissional. Além disso, mostra
como  lida com dificuldades e  limitações. Saturno em
Libra mostra um senso de justiça extremamente apurado.
Você  é  sempre  justo,  fazendo  sempre  um  bom
julgamento,  com  segurança  e  imparcialidade.  Sua
responsabilidade  aparece  muito  em  suas  relações,
incluindo  os  relacionamentos  afetivos.  Você  respeita  o
outro  e  cobra  este  respeito,  às  vezes  sendo  um  tanto
duro  com  o  outro  neste  sentido.  De  qualquer  forma,  é
importante  viver  relações  mais  estáveis,  seguras,  que
tenham comprometimento  e  responsabilidade de ambos
os lados. A busca pela paz é característica marcante em
você,  que  pode  levar  isso  para  um  contexto  maior,
fazendo  algo  pelo  entendimento  das  pessoas  e  pela
busca  da  paz mundial.  Isso  pode  acontecer  através  do
seu  envolvimento  com  política,  por  exemplo,  ou  na
escolha de profissões que lidem com a justiça.

Urano em Sagitário   7°  34' 33"  Rx

Urano  mostra  como  você  manifesta  seu  desejo  de
liberdade  e  sua  individualidade.  Mostra  sua  relação
com mudanças, com grupos e amigos. Como Urano
fica  cerca  de  sete  anos  em  cada  signo,  este  é  um
aspecto  geracional,  ou  seja,  são  características
comuns  a  toda  uma  geração. Ter  Urano  em  Sagitário
indica  que  você  faz  parte  de  uma  geração  que  impõe
novos conceitos em relação às crenças e religiões. Você
faz parte do desenvolvimento de religiões e crenças mais
alternativas e da luta por liberdade e compreensão nesta
área.  Pode  haver  uma  tentativa  constante  em  integrar
ciência  e  religião  e  é  importante  que  você  consiga
integrar  ambas  as  áreas.  Cuidado  para  não  querer
romper  com  as  crenças  já  estabelecidas  apenas  por
rebeldia  ou  por  não  aceitar  o  que  é  imposto  a  você. O
mais importante é se manter aberto aos novos conceitos,
mas apenas mudar se fizer sentido para você. Prefira os
métodos de ensino mais alternativos e modernos, que se
encaixam mais  com  suas  filosofias  e  valores,  e  com os
quais você  tem mais afinidade e  facilidade. Vale a pena



estudar astrologia, filosofia e religião, pois são formas de
compreender o mundo de uma maneira diferente, busca
constante em você.

Netuno em Sagitário  28°  41' 18"  Rx

Netuno  mostra  como  você  lida  com  sua
espiritualidade, com a sensibilidade e com a intuição.
Como  Netuno  fica  em  torno  de  treze  anos  em  cada
signo,  marca  toda  uma  geração.  Assim,  Netuno  por
signo representa a expressão cultural e espiritual de
sua  geração.  Fala  também  de  sua  inspiração  e  a
possibilidade  de  se  confundir.  Você  que  tem  Netuno
em Sagitário  faz parte de uma geração em que há uma
busca por uma religião mais mística e universal. E vale a
pena seu contato com seu lado mais místico e religioso.
Ter fé, ter algo em que você acredita é fundamental para
seu desenvolvimento espiritual. Mas cuidado para não se
iludir  com  falsas  crenças  ou  falsos  profetas  e  gurus.  A
meditação  é  um  bom  caminho  para  seu
autoconhecimento  e  para  o  contato  com  o  divino.  A
prática  de  yoga  também  é  uma  boa  dica.  Mas  o  mais
importante de tudo é que você acredite em algo que faz
sentido para você e que provoca a sensação de que você
está em contato  com algo maior  e que  isso norteia  sua
vida  de  alguma maneira.  E  isso  pode  ser  uma  religião,
uma  filosofia  de  vida,  uma  crença,  um  ensinamento,
enfim, o que for, desde que te conecte com algo maior e
ajude na sua busca por entender o mundo e sua função
dentro dele.

Plutão em Libra  27°  22' 19"  Rx

Plutão mostra como suas transformações acontecem
e como você lida com as mudanças mais profundas.
Fala  sobre  sua  capacidade  de  se  regenerar  ou  de
destruir. Mostra onde você  tende ao extremismo e à
intensidade. Plutão fica em um signo entre quatorze e
quarenta  anos,  o  que  significa  que  seus  efeitos
servem para toda uma geração. Com Plutão em Libra,



você  faz parte da primeira geração de pais separados e
relações  legalmente  desfeitas.  Com  isso,  sua  visão  em
termos de relacionamento ganha novas abordagens e os
contratos  são  diferentes.  Há  a  percepção  de  que  um
contrato ou relação não precisa ser eterno e que por isso
é  preciso  escolher  bem  com  quem  vai  se  relacionar  ou
firmar  acordos. A diplomacia  e  a  estratégia  fazem parte
de seu dia a dia e você pode usar isso ao seu favor. Você
pode  exercer  atividades  que  exijam  diplomacia  como
uma forma de gerar transformações positivas não apenas
para você mas para suas relações pessoais e para todas
outras pessoas. Vale a pena pensar em se envolver e se
relacionar  com  mais  profundidade,  permitindose  viver
um relacionamento sem medo de que isso tire seu poder
e o controle de sua vida.

Quíron em Touro  27°  33' 39"

Quíron é o curador ferido. Indica um ponto onde pode
haver dor, mas também fala de um potencial de cura
enorme.  Costuma  ser  uma  área  da  vida  onde  temos
um  problema,  uma  busca,  uma  angústia,  mas
entendemos  muito  daquilo  e  podemos  aconselhar
bem  os  outros.  Pode  ser  um  ponto  de
inconformismo,  onde  há  um  desconforto  e  até
mesmo uma rebeldia. É um ponto importante, do qual
você precisa tomar consciência para viver melhor. O
signo  do  Quríron  indica  características  fortes  e  ao
mesmo  tempo  pontos  de  inquietação  em  sua  vida.  .
Se você tem Quíron em Touro, está sempre em busca de
quais  são  seus  reais  valores.  Pode  estar  sempre
questionando  a  si  mesmo  com  relação  ao  que  já
conquistou  e/ou  poderia  ter  conquistado.  Precisa
aprender a valorizar cada coisa que já fez e que tem na
vida.  Esse  Quíron  pode  ser  um  bom  impulso  para  que
você esteja sempre buscando uma forma de lidar melhor
com os valores e recursos emocionais e materiais. É fato
que você aprende muito a partir da própria experiência e
que precisa ter resultados concretos para provar que tem
razão. Experimente colocar seus desejos em prática.



Nodo Norte em Gêmeos  25°  20' 54"

O  Nodo  norte,  como  o  próprio  nome  diz,  é  o  seu
norte. Ele aponta um caminho a ser seguido e indica
qualidades e características a serem conquistadas ao
longo  da  vida.  Pode  ser  considerado  uma  meta  ou
uma missão de vida. Junto com o Sol e com o Meio
do Céu, norteiam sua vida, sugerindo qualidades que
podem ser desenvolvidas para que você possa viver
melhor.  O  signo  onde  seu  nodo  norte  está  indica
características  a  serem  aprendidas  e  desenvolvidas
para que você possa viver seu propósito de vida. Se
você  tem o nodo norte em Gêmeos, precisa aprender a
se  comunicar  mais  e  compartilhar  tudo  que  sabe.  Sua
vida  pede  mais  leveza  e  um  de  seus  propósitos  é  ser
mais  leve, sem  levar a vida e os problemas  tão à sério.
Você  também  pode  ajudar  outras  pessoas  que  vivem
situações  semelhantes  às  suas  contando  sua  história.
Sua missão de vida tem a ver com comunicação, ensino
e/ou compartilhamento de  informações. Nodo Sul é um
ponto  já conhecido em sua vida, algo dentro de sua
zona  de  conforto.  Você  pode  lidar  muito  bem  com
essas  características,  já  tão  incorporadas  em  sua
personalidade.  Por  isso,  ele  também  é  considerado
algo  que  te  prende  e  pode  indicar  situações  das
quais  você  precisa  se  libertar.  Alguns  consideram
esse  ponto  um  carma,  um  desafio.  Mas  ele  também
fala  de  talentos  inatos  e  recursos  que  te  ajudam
durante  a  jornada  pela  vida,  já  que  ele  fala  de
características  com  as  quais  você  já  nasce  e  saber
utilizar  muito  bem.  A  ideia  é  integrar  seu  nodo  sul
para poder viver o nodo norte. O signo onde o nodo
sul  está  reforça  esses  talentos  inatos  e  recursos  e
habilidades  que  você  pode  aprender  a  aprimorar  e
utilizar de  forma mais positiva para viver melhor. Se
você tem Nodo Sul em Sagitário, pode ser difícil perceber
que  a  vida  não  é  feita  de  grandes  aventuras  o  tempo
todo. Mas você tem um grande recurso à sua disposição,
que é a capacidade de se manter leve e otimista mesmo
nos momentos mais  difíceis.  Viajar  e  aprender  também



podem ser ótimos recursos. Mas é importante não tentar
convencer  os  outros  o  tempo  todo  sobre  o  que  você
acredita  e  aprender  a  ouvir  e  viver  outras  opiniões  e
possibilidades.\r\n O Nodo Norte e o Nodo Sul sempre
estão em signos opostos

Meio do Céu em Gêmeos  16°  31' 23"

O  Meio  do  Céu  é  o  seu  destino,  para  onde  você
caminha. Além de precisar ser o seu Sol (e todo resto
do mapa), o Meio do Céu também aponta caminhos e
possibilidades, e mostra características que podem e
devem  ser  conquistadas  por  você.  O  signo  do  Meio
do Céu fala de qualidades a serem conquistadas e dá
pistas  importantes  sobre  a  carreira  e  os  talentos
profissionais. Tem a ver com imagem social e fala de
recursos  e  assuntos  importantes  em  sua  vida. Meio
do  Céu  em  Gêmeos  mostra  múltiplos  talentos
profissionais  e  é  bem provável  que  você  tenha mais  de
uma  profissão  ao mesmo  tempo,  um  trabalho  que  exija
múltiplas funções e talentos. Comunicar faz parte da sua
missão de vida e é muito provável que faça parte do seu
trabalho.  Por  isso,  profissões  ligadas  ao  jornalismo,  à
escrita  ou  ao  ensino  combinam  com  você.  Sua
flexibilidade  e  leveza  ao  fazer  coisas  tão  importantes
pode passar um  tanto de superficialidade, mas quem  te
conhece sabe o quanto você se dedica a tudo que faz e o
quanto a  leveza é  importante para que o trabalho esteja
sempre bem feito. É bem possível que você mude não só
de carreira, mas também de destino em algum momento
da vida. Afinal,  uma das coisas que você veio aprender
foi  justamente ser multi, ser flexível e viver o máximo de
experiências possíveis.

PLANETAS E PONTOS NAS CASAS

Sol na Nona Casa



O  Sol  é  a  fonte  de  vida  e  brilho  e  representa  sua
essência,  personalidade,  individualidade  e  ego.
Assim  como  é  o  centro  do  sistema  solar,  é  também
seu centro e até por isso rege seu coração. A Casa IX
fala  de  viagens,  valores  e  crenças.  Mostra  sua
filosofia de vida, valores religiosos e sua relação com
o  conhecimento. Ter  o  Sol  na  Casa  IX  aproxima  você
das  aventuras. A  ligação  com  filosofia,  justiça  e  religião
tende  a  estar  presente,  seja  como  uma  curiosidade  ou
algo em que você esteja envolvido. De qualquer forma, é
importante  que  você  tenha  uma  crença  ou  filosofia  de
vida,  pois  é  esta  uma  das  principais  maneiras  de
encontrar  a  plena  satisfação.  As  viagens  tendem  a  ser
uma  constante  em  sua  vida,  ou  pelo  menos  o  contato
com  o  estrangeiro  e  a  eterna  vontade  de  saber  mais
sobre  as  diferentes  culturas.  Ser  independente  é  uma
necessidade  e  sua  missão  é  sempre  ir  além  dos
horizontes  já  conhecidos.  Uma  coisa  também  é  certa,
você  estará  constantemente  em  busca  de  novos
conhecimentos  e  enquanto  estiver  aprendendo  a
sensação de satisfação e plenitude é muito intensa.

Lua na Décima Primeira Casa

A Lua tem a ver com suas necessidades emocionais.
Ela  conta  o  que  você  precisa  para  ter  segurança  na
vida  e  para  se  sentir  emocionalmente  bem.  Mostra
sua relação com a família e as origens, especialmente
com  a  mãe.  A  Casa  XI  mostra  sua  relação  com  os
grupos  e  com  seus  amigos.  As  instituições,
organizações  e  associações  estão  nesta  casa.  Aqui
que estão seus ideais. Ter a Lua na Casa XI gera uma
intensa necessidade de estar em contato constante com
grupos e amigos. Fazer parte de grupos com quem você
possa  trocar  idéias  e  compartilhar  seus  ideais  gera
satisfação e segurança emocional. Sua ligação com seus
amigos  e  com  as  pessoas  próximas  tende  a  ser  muito
emocional,  sendo  possível  que  você  seja  o  grande
cuidador ou a mãe do grupo. O fato é que você tende a
estar  sempre  pronto  para  ajudar  as  pessoas.  Cuidado
para não querer ser a mãe do mundo e fazer coisas para



ajudar  o mundo  todo.  Em  algum momento  de  sua  vida
você  pode  se  associar  a  grupos,  organizações  e
instituições  nas  quais  você  possa  contribuir  com  uma
causa maior, fazendo algo para mudar todo o grupo.

Mercúrio na Oitava Casa

Mercúrio  é  o  planeta  da  comunicação.  Ele  mostra
como  você  forma  suas  idéias  e  opiniões,  como
aprende  e  ensina,  como  absorve  e  passa  as
informações.  É  Mercúrio  que  mostra  como  seu
raciocínio é  formado e como  lida com sua mente. A
Casa VIII é a casa das grandes mudanças e do poder.
Esta casa mostra como lida com dinheiro e recursos,
especialmente do outro, com sua sexualidade e com
o  poder.  Aqui  estão  suas  transformações  e  sua
relação com os mistérios. Ter Mercúrio na Casa VIII faz
de  você  um  pesquisador  nato.  Você  tem  talento  para
pesquisa  e  para  desvendar  mistérios.  É  um  bom
posicionamento para um detetive, por exemplo. O fato é
que você descobre o que quer. E por falar em mistérios,
você tende a atrair informações secretas e segredos para
você, que sabe muito bem como guardálos. Em termos
de comunicação, a tendência é o controle e sempre falar
tudo  que  está  pensando  ou manterse  calado. Nada  de
meio  termo  com  as  palavras.  Por  falar  em  palavras,  é
forte a possibilidade de dizer muito palavrão, em especial
nos  momentos  de  intimidade.  Sua  comunicação  é
profunda  e  conhecimento  para  você  tem  que  ser
completo.  Os  porquês  são  importantes  para  você,  que
não  aceita  uma  idéia  pela  metade.  Esta  posição  te
confere muita curiosidade e interesse em todos assuntos
considerados tabu: sexo, morte, dinheiro e poder. Vale a
pena  seguir  a  vontade  de  saber mais  e  ir  até  o  fim  em
seus  estudos  e  pesquisas,  que  podem  ser  fontes  de
prazer  e  trazem  verdadeiras  transformações  em  sua
consciência e em sua vida.

Vênus na Décima Casa



Vênus é o planeta do amor e dos relacionamentos. É
este  planeta  que  mostra  como  você  se  relaciona  e
como  lida  com  suas  relações.  Fala  também  sobre
seus  prazeres,  desejos  e  necessidades  afetivas.  A
Casa  X  tem  a  ver  com  seus  objetivos  de  vida,  seu
destino  e  seu  futuro.  É  a  área  da  carreira,  das
escolhas profissionais, do status e das autoridades.
Vênus na Casa X mostra grande preocupação com sua
imagem pública e  com status. Para você é  fundamental
passar uma boa  imagem e  impressão para as pessoas.
Sua  preocupação  com  posição  social  pode  levar  a
escolhas  feitas em nome do conforto e desta satisfação
pessoal.  Você  pode  ter  grande  projeção  vinda  de  sua
criatividade e de seus  talentos artísticos. Seu  lado mais
sensível  está  sempre presente na  imagem que passa e
em sua carreira e escolhas profissionais. Sua boa relação
com  chefes  e  superiores  abre  portas  importantes  ao
longo  de  sua  vida.  É  positivo  trabalhar  com mulheres  e
com assuntos ligados às artes, à decoração, diplomacia e
política.  Por  sinal,  suas  habilidades  diplomáticas  são
muito  evidentes  e  trazem  resultados  práticos  em  sua
vida,  principalmente  se  usadas  na  carreira  e  nos
assuntos profissionais.

Marte na Nona Casa

Marte  é  o  planeta  da  ação.  Mostra  como  você  se
afirma  e  como  lida  com  sua  energia  agressiva,  que
inclui a raiva, a sexualidade e toda e qualquer ação. É
no Marte que vemos suas iniciativas e a forma como
direciona  sua  energia.  A  Casa  IX  fala  de  viagens,
valores  e  crenças.  Mostra  sua  filosofia  de  vida,
valores religiosos e sua relação com o conhecimento.
Ter Marte na Casa  IX  faz de você um  líder natural. Seu
poder de  influenciar é algo  tão natural que quando você
age  ganha  seguidores  e  pessoas  dispostas  a  seguir  os
seus passos. É possível que ao  longo da vida o contato
com  o  exterior  seja  uma  constante,  assim  como  os
esportes e as aventuras, tudo isso gerando muito prazer
e aumentando sua confiança na vida. Cuidado para não
impor demais suas crenças e valores às outras pessoas,



já que você tende a considerar aquilo que acredita como
o melhor para  todos, o que nem sempre é verdade.  Isto
acontece porque quando algo  funciona para  você,  pode
gerar  um certo  fanatismo e a  vontade de que  tudo  seja
assim.  Então,  você  passa  a  determinar  que  para  todos
seja assim. Em termos de conhecimento muitas vezes é
mais  fácil  você  aprender  por  conta  própria  do  que
depender  de  outros  que  te  ensinem,  já  que  há  uma
urgência  na  busca  pelo  conhecimento  e  uma  sensação
de  sempre  querer  mais.  Por  isso,  você  é  um  bom
autodidata.

Júpiter na Terceira Casa

Júpiter é o grande protetor do zodíaco, tanto que os
antigos o chamavam o grande benéfico. É um ponto
de sorte e proteção em seu mapa. Mostra onde você
pode  ir  além  e  expandir,  mas  também  em  que
assuntos  tende aos excessos e exageros. A Casa  III
mostra como você se comunica, o que pensa e quais
seus  conceitos.  Fala  também  de  seu  ambiente
próximo, seus vizinhos e parentes. Seu aprendizado,
deslocamentos  e  pequenas  viagens  também  estão
nesta  casa.  Júpiter  na  Casa  III  mostra  habilidades  na
comunicação. Você  tem uma expressão mais  otimista  e
grandes  idéias  e  ideais,  o  que  desperta  a  atenção  das
pessoas, que ficam interessadas em ouvir suas opiniões.
Em  outras  palavras,  seu  otimismo  é  contagiante  e  por
isso convence facilmente quando se expressa. Sua sede
por conhecimento leva você a estudar constantemente e
é bem positivo que faça isso. O cuidado fica por conta do
exagero  ao  falar  e  da  possibilidade  de  passar  por
arrogante,  tendo em vista a  imensa certeza e convicção
acerca do que está dizendo, que pode passar um ar de
superioridade. Vale a pena usar essas  suas habilidades
para  filosofar  e  buscar  compreender  o  mundo  e  as
pessoas constantemente. Até porque há uma curiosidade
em relação ao social e você deve dar atenção para isso.
Contato e trocas intelectuais com irmãos e parentes pode
ser uma boa maneira de crescer e aprender ao longo da



vida. De qualquer  forma, são as pessoas mais próximas
de você que mais ampliam seu conhecimento.

Saturno na Segunda Casa

Saturno é o planeta da estrutura. É ele que mostra se
suas bases são sólidas e suas estruturas firmes. Tem
a ver com seus limites e mostra como lida com suas
responsabilidades.  A  Casa  II  tem  a  ver  com  seus
valores.  Mostra  como  você  ganha  e  gasta  dinheiro,
quais são seus valores e como você  lida com o que
tem.  Tem  a  ver,  ainda,  com  o  valor  que  dá  a  si
mesmo.  Ter  Saturno  na  Casa  II  mostra  valores  muito
rígidos e a sensação de que apenas aquilo que é muito
batalhado tem valor. Com isso, é possível que você tenha
limites  e  dificuldades  na  área  financeira,  impostos  por
você  mesmo,  por  acreditar  que  apenas  o  que  é  mais
difícil  vale  a  pena.  Apesar  disso,  aquilo  que  é
conquistado tende a ser mantido, gerando estabilidade e
segurança,  tão  importantes  para  você.  Seus  gastos
possivelmente giram em  torno de coisas duráveis e são
feitos  seguindo  um  planejamento  prévio.  Cuidado  para
não poupar demais e passar por avarento e até para não
perder  oportunidades,  deixando  de  curtir  a  vida  como
merece.  Isso  pode  acontecer  até  por  achar  que  não
merece abundância, já que os ganhos com mais suor são
mais  valiosos para você. De qualquer  forma o medo de
não  ter  dinheiro  e  recursos  no  futuro  tende  a  ser  uma
constante  em  sua  vida  e  uma  boa  dica  é  imobilizar  o
dinheiro, ou seja, investir em imóveis e sempre preferir os
investimentos mais sólidos e conservadores.

Urano na Terceira Casa

Urano  é  o  planeta  da  liberdade.  Está  ligado  às
mudanças  bruscas  e  a  criatividade.  Representa  a
necessidade  de  individualidade,  a  originalidade  e
mostra como exerce sua liberdade. A Casa III mostra
como  você  se  comunica,  o  que  pensa  e  quais  seus
conceitos.  Fala  também  de  seu  ambiente  próximo,



seus  vizinhos  e  parentes.  Seu  aprendizado,
deslocamentos  e  pequenas  viagens  também  estão
nesta casa. Ter Urano na Casa III é ter muita criatividade
e  ser  muito  original.  É  importante  dar  vazão  a  tantas
idéias  e  pensamentos,  para  evitar  a  ansiedade  e  a
inquietação. Sua curiosidade aliada à inteligência confere
habilidade  para  pesquisa  e  atividades  intelectuais  em
geral. Cuidado para não  tirar  suas conclusões de  forma
precipitada,  sem  ouvir  tudo  que  o  outro  tem  a  dizer.
Nesse sentido para você o ideal é ir direto ao ponto, sem
rodeios.  Para  aprender  algo  novo,  prefira  sempre  os
métodos  mais  modernos  e  alternativos  e  sempre  algo
que seja rápido, pois caso contrário você tende a desistir
no meio do  caminho. É muito bom que você aprenda a
formar  suas  opiniões  com  base  em  suas  experiências
pessoais,  mas  respeitando  sempre  conceitos  e  idéias
diferentes.  É  no  contato  com  várias  opiniões,  por  sinal,
que  você  forma  suas  melhores  opiniões  e  conceitos  e
tem as melhores idéias.

Netuno na Quarta Casa

Netuno  é  o  representante  da  espiritualidade,  da
sensibilidade e da  intuição. É o regente da música e
da arte. Mostra o quanto você tem de sensibilidade e
o  quanto  pode  se  confundir.  Fala  sobre  suas
inspirações e sua imaginação. A Casa IV é a casa da
família  e  fala  de  suas  origens  e  raízes.  Mostra  de
onde  veio  e  o  quanto  de  estrutura  e  segurança  tem
em  sua  base.  Tem  a  ver,  ainda,  com  seu  lar  e  sua
casa.  Netuno  na  Casa  IV  pode  trazer  muita  confusão
desde a origem e por isso é fundamental desenvolver sua
percepção desde cedo.  Isto porque sua  intuição é muito
forte,  assim  como  sua  percepção,  mas  se  não
despertadas podem gerar confusão inclusive em relação
a  própria  identidade.  Pode  haver  uma  sensação
constante de insegurança e falta de estrutura e o contato
com um  lado espiritual pode ajudar muito neste sentido.
Nem tudo que é ligado a família é muito claro e entender
suas origens e saber mais sobre a história  familiar pode
ser  muito  positivo.  Ter  contato  com  a  natureza  é  uma



forma  de  obter  segurança  e  se  manter  equilibrado,  em
especial mar  e  rios,  ou  seja,  as  águas. Manter  práticas
espirituais  em  sua  casa  pode  ser  bastante  favorável  ao
seu desenvolvimento pessoal.

Plutão na Segunda Casa

Plutão  é  o  planeta  da  transformação  e  fala  de  suas
mudanças mais profundas. Tem a ver com seu poder,
coragem  e  determinação.  Mas  pode  falar  do  seu
potencial (auto) destrututivo. É o grande regenerador,
que leva à morte e ao renascimento. A Casa II  tem a
ver  com  seus  valores.  Mostra  como  você  ganha  e
gasta dinheiro, quais são seus valores e como você
lida com o que tem. Tem a ver, ainda, com o valor que
dá a si mesmo. Ter Plutão na Casa  II  indica habilidade
para  lidar  com  recursos materiais  e  financeiros.  Você  é
um  administrador  nato.  É  possível  que  você  julgue  as
pessoas e as coisas pelo que elas valem materialmente.
Isto porque os recursos materiais estão muito associados
ao  poder.  Isto  também  pode  gerar  muita  ambição  e  é
uma  forte  promessa  que  atinja  o  poder  e  grandes
fortunas.  Mas  se  houver  perdas,  estas  tendem  a  ser
igualmente  intensas.  De  qualquer  forma,  seus  valores
passam por mudanças ao  longo da vida e é muito bom
que  isso  aconteça. Como é muito  importante  para  você
ter  controle  sobre  seus  recursos materiais,  vale  a  pena
lidar de maneira consciente com seu dinheiro e aprender
a administrar bem os seus recursos, percebendo o valor
e  a  importância  de  tudo  que  tem.  Inclusive  você  pode
lidar com grandes quantias e coisas muito valiosas.

Quíron na Nona Casa

A  casa  do  Quíron  fala  de  assuntos  que  despertam
inquietações  e  com  os  quais  você  vai  se  envolver
muito ao longo da vida. É uma área na qual você está
sempre em busca de respostas e/ou de cura. Se você
tem Quíron  na  casa  9,  você  está  numa  eterna  crise  na
conexão  com  seu  eu  superior,  com  suas  crenças  e



filosofias  de  vida.  É  bem  provável  que  você  esteja
constantemente  em  busca  de  novos  conhecimentos  e
que filosofia e espiritualidade estejam entre seus estudos.
Você  tem  uma  compreensão  intuitiva  da  lei  universal.
Vivenciar  a  conexão  com  seu  eu  superior  antes  de
ensinar  isso  para  os  outros  é  fundamental.  E  vale  para
tudo  na  sua  vida.  Teste  antes  com  você  e  só  depois
compartilhe  com  o  mundo.  Harmonizese  com  sua
essência.  Essa  sua  curiosidade  e  busca  por
compreensão da vida humana vai te levar longe e ajudar
o  mundo,  mas  se  você  não  trabalhar  muito  bem  isso,
pode  ter  o  tempo  todo a  sensação de que  falta  alguma
coisa  e  esse  buraco  interno  pode  trazer  muito
desconforto.

Nodo Norte na Décima Casa

A  casa  do  nodo  norte  indica  áreas  que  devem  ser
construídas, buscadas ativamente e aponta assuntos
que  precisam  ser  aprendidos  e  melhor  vividos.  É  a
sua  grande  missão  de  vida.  Para  onde  você  deve
caminhar. Se você tem Nodo Norte na Casa 10, precisa
encontrar  seu  caminho  profissional.  Talvez  tenha  sido
difícil escolher sua profissão e pode até ser que mude de
carreira em algum momento da vida. É importante seguir
seu  caminho  pessoal  e  profissional  independente  das
demandas e expectativas de sua família, que ao mesmo
tempo que pode ajudar, também pode prender você. Já a
casa  do  Nodo  Sul  (que  é  sempre  oposta  a  do  Nodo
Norte)  indica  uma  área  de  conforto.  São  áreas  e
assuntos de sua vida nos quais é bem provável que
você se sinta bem e que sejam mais fáceis para você.
Você  pode  viver  bem  cada  uma  delas,  só  não  pode
ficar preso demais a isso, já que você precisa seguir
na  direção  oposta.  Se  você  tem Nodo Sul  na Casa  4,
precisa  aprender  a  se  soltar  dos  assuntos  familiares  e
seguir seu próprio destino. Ao formar sua família, precisa
aprender  a  viver  essa  experiência  de  forma  mais
autentica.  É  fundamental  encontrar  uma  carreira  que
tenha a ver com você.



ASPECTOS

Sol Sextil Lua (orb 4°33')

O  Sol  representa  seu  ego,  sua  personalidade  e
identidade. Tem a ver com sua essência, mostra sua
energia vital e capacidade de brilhar. A Lua, por sua
vez,  representa  suas  emoções  e  necessidades
emocionais.  Mostra  o  que  você  precisa  para  sentir
segurança e bem estar. Um aspecto entre Sol  e Lua
mostra  como  você  equilibra  suas  vontades
conscientes  com  suas  necessidades  inconscientes.
Fala também sobre como você integra suas vontades
essenciais e sua busca por segurança. Tem muito a
ver com a relação entre seu pai e sua mãe. Ter Sol em
sextil  à  Lua  significa  que  quando  você  nasceu  ambos
formavam no céu um ângulo de 60º, gerando uma grande
harmonia  entre  si.  Esta  relação  entre  Sol  e  Lua  é
bastante  harmônica  e  indica  grande afinidade entre  seu
lado masculino e o feminino. Isso significa que aquilo que
você deseja  conscientemente e que  tem a  ver  com sua
essência  está  sempre  em  harmonia  àquilo  que  seu
emocional  espera  para  ter  segurança.  Possivelmente
seus  pais  estavam  em  um  bom momento  quando  você
nasceu  e  você  os  via  como  figuras  harmônicas  e
complementares,  gerando  esta  integração  dentro  de  si
mesmo.  Este  aspecto  indica  boa  autoestima  e
autoconfiança, já que você geralmente sabe o que quer e
aquilo que você gosta tem muito a ver com o que você é
de fato. Isso porque a Lua mostra também o que faz você
feliz  e  como  está  em  harmonia  ao  seu  Sol  que  é  sua
própria essência e personalidade, você é muito capaz de
buscar  ativamente  alegria  na  vida  e  realizações  que
gerem  plena  satisfação  e  realização  pessoal.  E  você
sabe disso, pois este é um aspecto consciente. Ou seja,
você geralmente sabe o que  faz você  feliz e deve  focar
energia  nisso,  para manter  a  vitalidade,  a  boa  saúde e,
principalmente  sua  alegria  de  viver.  Esse  aspecto
também  indica  facilidade  em  se  relacionar  com  as



pessoas, sempre se colocando com vontade e deixando
claras  suas  necessidades  emocionais.  Até  porque  você
sente  tranqüilidade  em  seu  jeito  de  ser  e  consegue
mostrar  isso  para  as  pessoas,  despertando  a  mesma
felicidade  que  sente  nos  outros  também.  Até  por  isso
você tende a ser bastante popular.

Sol Conjunção Mercúrio (orb 7°39')

O  Sol  é  sua  personalidade  e  indica  o  quanto  pode
brilhar.  Tem  a  ver  com  sua  autoexpressão,
identidade e energia vital. Já Mercúrio representa sua
comunicação e intelecto. Mostra como você organiza
suas  idéias  e  como  se  expressa.  Ter  Sol  e  Mercúrio
conjuntos  indica  que  quando  nasceu  ambos  estavam
juntos  no  céu  e,  portanto,  influenciamse  mutuamente.
Ter  ambos  em  conjunção  mostra  influências  de  seu
intelecto em sua autoexpressão e de sua personalidade
em sua  comunicação. Assim,  podese  dizer  que  você  é
exatamente como pensa e por isso tem facilidade em se
expressar e se comunicar de acordo com sua essência.
Sua  mente  é  muito  ágil  e  você  muito  versátil,  sempre
tentando traduzir o que é em palavras e se comunicar de
acordo  com  o  que  pensa  ser  o  melhor  para  você.  Sua
capacidade  de  introspecção  em  busca  de  auto
conhecimento faz com que você esteja sempre buscando
se  melhorar  e  entender  mais  sobre  si  mesmo.  Sua
criatividade  também  é  muito  evidente  em  sua
personalidade,  já  que  você  tem muita energia e  isso  se
reflete muito em seu mental e em suas idéias. Até porque
essas  suas  idéias  estão  sempre  em  harmonia  com  sua
vontade  mais  consciente.  Mas  por  ter  pensamentos  e
idéias  muito  afins  com  sua  própria  personalidade,  você
tende a  ser mais  parcial,  tomando partido  e  olhando as
coisas somente do seu ponto de vista. Com isso, tende a
impor  suas  idéias  e  decisões  a  todo  custo,  esperando
concordância dos outros em relação ao que você é e ao
que  pensa.  Você  pode  até  ter  dificuldade  em  se  auto
analisar por conta disso. De qualquer forma, sua grande
energia  e  o  intenso  vigor  mental  fazem  com  que  sua
vontade seja um veículo para sua expressão intelectual e



você  se  coloca  sempre  cheio  de  argumentos  e  muita
vontade. Assim, muito da imposição de sua vontade e da
expressão de seu brilho e poder pessoal está  ligado ao
intelecto e à comunicação. Como você tende a ser muito
inquieto,  em  especial  no  campo  mental,  pode  ter  mais
sensibilidade  no  sistema  nervoso  e  precisa  encontrar
formas  de  tranqüilizar  sua  mente  e  sua  personalidade.
Estudar,  ter contato constante com assuntos  intelectuais
e a meditação são boas opções.

Sol  e  Mercúrio  fazem  apenas  conjunção,  pois  nunca
estão  suficientemente  distantes  entre  si  para  formarem
os demais aspectos.

Sol Conjunção Marte (orb 4°21')

O  Sol  representa  sua  autoexpressão,  sua
personalidade e seu ego. Mostra como expressa sua
individualidade e aponta o caminho para a realização
pessoal. Marte tem a ver com suas ações e toda sua
energia  agressiva.  Mostra  como  você  se  afirma  e  o
quanto  de  iniciativa  você  tem.  Sol  e  Marte  em
conjunção  indicam  muita  energia  vital.  Assim,  é  um
aspecto  que  confere  a  você  muita  força  de  vontade  e
grande  determinação.  Com  tanta  energia,  você  está
sempre  preparado  para  agir.  Ou  seja,  você  tem  muita
iniciativa, o que faz de você alguém muito empreendedor.
Até porque você é um líder natural e tende a ser bastante
competitivo,  querendo  sempre  melhorar  e  superar  seus
próprios limites e também os alheios. Você é muito forte e
sua força é evidente também em seu corpo físico e você
é  bastante  resistente,  capaz  de  enfrentar  grandes
desafios e se manter firme. Isso se deve principalmente à
sua  coragem,  sempre  presente  em  sua  personalidade.
Mas  você  pode  também  ser  impulsivo  e  precipitado,  já
que  espera  sempre  resultados  imediatos  para  suas
ações. E como quer ser sempre melhor,  isso pode gerar
muita ansiedade e  inquietação. Por  isso e pelo  tanto de
energia física que você tem, é fundamental que pratique
atividades  esportivas,  de  preferência  as  que  tenham
muito gasto de energia e que envolvam competitividade.



Por exemplo, corrida ou futebol. Sua autoconfiança é tão
intensa  que  você  tende  até  ser  um  pouco  destemido
demais,  arriscandose  sem  medo  do  perigo.  Isso  pode
levar  você  a  se  machucar  freqüentemente,  com  risco
principalmente  de  acidentes,  cortes  e  infecções.  Outro
ponto  sensível  de  sua  saúde  é  que  você  tende  a  ter
febres muito altas, mas que da mesma  forma que  vêm,
se  vão.  Dor  de  cabeça  pode  ser  algo  freqüente,  em
especial  quando  sente  que  não  está  fazendo  tudo  que
gostaria. De qualquer forma, esses problemas todos são
decorrentes  de  seu  jeito mais  ansioso  de  ser  e  do  não
direcionamento adequado de tanta energia que você tem,
que pode fazer de você até alguém um tanto estabanado.
Mas o fato é que você está sempre firme e forte, cheio de
energia  e  sempre  pronto  para  a  ação,  com  coragem  e
determinação.

Lua Sextil Marte (orb 0°11')

A  Lua  representa  suas  emoções  e  sentimentos.
Mostra  o  que  você  gosta  e  o  que  precisa  para  se
sentir  emocionalmente  bem,  com  segurança  e  bem
estar.  Marte  está  relacionado  à  sua  capacidade  de
agir.  Mostra  como  você  se  afirma  e  como  lida  com
sua agressividade. Ter Lua e Marte em sextil é sinal de
muita energia e a capacidade de agir em busca do que
quer. Há, na verdade, grande afinidade entre aquilo que
você  sente  e  o  que  quer  fazer.  Assim,  você  luta  para
colocar suas vontades em prática com muito entusiasmo
e determinação. Você tem muita iniciativa e sua força de
vontade  leva  seus  projetos  à  realização,  com
determinação e muita coragem. Por sinal, sua coragem é
intensa,  fazendo  com  que  enfrente  facilmente  o  que
aparece  em  sua  frente,  lutando  com  o  coração.  Isso
porque você segue muito o que sente para fazer qualquer
coisa  e  por  isso  você  sempre  age  baseado  em  seus
sentimentos,  ou  seja,  com  o  coração.  Isso  faz  de  você
um  bom  líder,  alguém  que  defende  as  idéias  do  grupo
com  muito  amor.  Por  sinal,  você  defende  quem  você
ama,  em  especial  sua  família,  com  um  grande  instinto
protetor. Você tem muita energia e disposição emocional,



o que aumenta sua vitalidade e  faz com que sua saúde
esteja  sempre  boa. Mesmo  que  você  fique  doente,  tem
alto  potencial  de  regeneração,  que  faz  com  que  você
fique  bem  logo.  Até  porque  você  age  muito  baseado
naquilo que gera bem estar e segurança emocional e isso
vale para a escolha de seus hábitos. Com  isso,  tende a
estar  sempre  bem  consigo  mesmo,  sempre  buscando
ativamente o que faz você feliz e o que gera segurança e
bem  estar.  Isso  mantém  seu  bom  humor  e  seu
entusiasmo  ao  viver  a  vida. Muito  disso  tudo  tem  a  ver
com seus padrões  familiares e  com a  criação que  teve,
que  ensinou  você  como  agir  em  nome  do  que  se  quer,
com  segurança,  vontade  e  muita  determinação.  Assim,
sua família é o ponto de segurança e vale a pena contar
com  seus  familiares  na  hora  de  lutar  e  de  agir.  Sua
família  também  tende  a  ser  a  referência  para  tanta
independência emocional.

Lua Trígono Júpiter (orb 6°37')

A  Lua  fala  de  suas  emoções.  Mostra  seus
sentimentos  e  o  que  faz  você  feliz,  gerando
estabilidade  e  segurança.  Júpiter  traz  proteção  e
mostra como você se expande. Com Lua e Júpiter em
trígono,  você  tem  facilidade em atrair  a boa sorte. Você
está sempre de bem com a vida, animado e alegre e isso
chama para si coisas muito boas. Seus sentimentos são
de  paz  e  otimismo,  o  que  mantém  a  confiança  de  que
tudo  pode  sempre  dar  certo.  Você  se  sente muito  bem
ajudando ao próximo e faz isso de maneira tão natural e
muitas vezes não precisam nem pedir. Você pode até ser
altruísta,  fazendo mais pelo outro que para si mesmo. E
com seu  jeito  caridoso,  não  espera  nada em  troca.  Faz
simplesmente para sentir que faz o bem. Por sinal, fazer
caridade é um alimento para  sua alma e melhora muito
suas emoções. Você também pode se dedicar muito aos
seus  familiares,  em  especial  seus  pais  ou  seus  filhos,
com um  instinto muito protetor. Até como uma  forma de
retribuir todo amor e tudo de bom que você recebeu. Por
sinal,  você  tem  facilidade  em  se  relacionar  com  as
pessoas,  atraindo  boas  relações  e  sorte  no  campo  do



amor.  As  pessoas  sentemse  atraídas  por  seu  bom
humor, por  sua alegria que é  tão natural e  seu  jeito  tão
generoso de ser. Você compartilha porque isso faz bem a
você  e  se  o  assunto  é  amor,  você  compartilha  como
ninguém.  Você  também  tem  facilidade  para  atrair
recursos  materiais,  também  pela  confiança  de  que  as
coisas  podem  sempre  melhorar.  Viaje  sempre  que
possível,  pois as viagens  fazem muito bem a você, que
volta  sempre  refeito  e  com  a  bateria  totalmente
recarregada.  As  viagens  alimentam  sua  alma  e
aumentam muito seu bem estar. Você pode ter facilidade
para  os  assuntos  ligados  ao  lar  e  a  família  e  pode  até
ganhar dinheiro com isso, inclusive receber heranças que
vêm em troca de toda sua dedicação. O fato é que você
faz  por  pura  generosidade  e  porque  é  de  sua  natureza
mais  essencial  fazer  o  bem.  Mas  o  universo  vê  isso  e
retribui,  sempre,  com  muita  sorte  e  grande  proteção,
fazendo com que suas emoções permaneçam protegidas
e você atraia sempre mais e mais felicidade para você e
sua vida.

Lua Quadratura Saturno (orb 1°29')

A Lua tem a ver com seus sentimentos. Mostra como
lida  com  suas  emoções  e  como  se  sentir  mais
seguro.  Saturno  mostra  quais  são  seus  limites  e  o
quanto  de  estrutura  e  responsabilidade  você  tem.
Com  Lua  e  Saturno  em  quadratura,  você  pode  ter  a
constante  sensação  de  que  o  excesso  de
responsabilidades  frustra  a  satisfação  de  suas
necessidades emocionais. Isso tende a gerar desânimo e
melancolia,  já que seus  sentimentos  tendem sempre ao
pessimismo e à sensação de que aquilo que você gosta
não  pode  ser  concretizado.  Você  pode  sentir  que  estas
frustrações  são  por  conta  do  excesso  de
responsabilidades impostas a você ou porque a vida não
facilita  as  coisas.  Mas  é  importante  parar  e  refletir  o
quanto  você pode  ter  a  ver  com  isso.  Isso porque você
mesmo  atrai  dificuldades  e  obstáculos  pelo  tanto  de
pessimismo  que  tem.  Você  pode  até  ter  uma  tendência
mais depressiva, estando sempre muito preso ao que  já



aconteceu.  Você  pode  até  guardar  muito  rancor.  Por
sinal,  essa  sua  ligação  aos  sentimentos  do  passado  é
especialmente forte em relação ao que não deu certo. É
justamente  daí  que  vem  seu  pessimismo. Você  tem um
lado muito  realista, que está sempre  lembrando de  tudo
que já deu errado na vida e teme que isso sempre possa
se  repetir. Com  tanto desânimo,  você pode desenvolver
dificuldade  em  lidar  com  as  pessoas  e  se  relacionar  e
isso pode ter muito a ver com sua família de origem. Até
porque  é  bem  possível  que  você  tenha  passado  por
limitações  e  restrições  desde  cedo,  impostas  pela  sua
família, e essa pode ser uma origem de seus problemas
emocionais. Mas não adianta culpálos, muito menos se
revoltar.  É  importante  entender  e  buscar  o  melhor
relacionamento possível com seus familiares e com todos
que fazem parte de sua vida. Cuidado para não carregar
com  você  sentimentos  amargos  ou  passar  a  vida  toda
pensando que  tem que aceitar as dificuldades como um
peso ou karma a ser carregado. Pense no que pode fazer
para  mudar  e  aprenda  a  se  guiar  mais  pelas  suas
emoções,  desenvolvendo  sua  sensibilidade  e  confiando
mais no que sente de bom. Além disso, pare de reclamar
e aceite que você pode ser feliz.

Lua Trígono Urano (orb 6°50')

A  Lua  mostra  o  que  você  precisa  para  se  sentir
emocionalmente seguro e estável. Tem a ver com as
suas emoções e sentimentos. Urano mostra o quanto
de  liberdade  você  precisa  e  como  expressa  sua
individualidade. Com  Lua  e  Urano  em  trígono  você  é
livre por natureza. Seu jeito sempre tão independente de
ser  é  fruto  de  sua  leveza  emocional.  Você  é
independente  emocionalmente  e  o  tempo  todo  cria
oportunidades  para  se  manter  assim.  Seu  jeito
descontraído de lidar com as emoções faz com que suas
relações  afetivas  sejam  leves  e  permitam  sempre  que
sua liberdade seja mantida. Você tem muita facilidade em
lidar  com as novidades e os  imprevistos e  isso  faz com
que você saiba aproveitar as oportunidades quando elas
surgem.  Até  porque  você  pode  contar  muito  com  sua



natureza  mais  instintiva  e  seus  insights,  sempre  tão
acertados.  Você  consegue,  inclusive,  antever
possibilidades,  com  intuições  sobre  o  futuro.  Com  isso,
você  tem  facilidade  em  se  antecipar  e  criar  você  as
chances  para  que  o  que  você  quer  aconteça.  Sua
imaginação  é  muito  forte  e  você  é  um  criador  por
natureza. Desenvolver  essa  sua  criatividade  é  uma  boa
maneira de  fortalecer suas emoções e ampliar  seu bem
estar  emocional.  Espontaneidade  também  é  uma
característica marcante em sua personalidade, e aparece
muito  em  suas  reações  emocionais.  Por  sinal,  suas
reações emocionais são imprevisíveis, mas sempre muito
leves  e  entusiasmadas.  Você  tem  grande  facilidade  em
encarar  o  novo  de  frente  e  sabe  muito  bem  virar  a
página. Assim, quando uma situação magoa você ou algo
não  dá  certo,  você  resolve  aquilo  e  parte  para  o  novo
sem mágoas. Amizade e companheirismo são qualidades
que você valoriza e que espera nas pessoas e isso vem
muito de sua criação familiar. Sua família, por sinal, pode
ser diferente do comum e é de sua criação que você traz
tanta  independência  e  liberdade  emocional.  Tente  ser
sempre  pioneiro  e  inovador  em  sua  vida  pessoal,  mas
faça  isso  sempre  de  forma  natural.  É  justamente  esse
seu jeito mais leve e descontraído que faz com que suas
emoções estejam sempre em paz.

Lua Quadratura Plutão (orb 3°22')

A Lua fala de suas emoções. Mostra como você  lida
com  seus  sentimentos  e  como  reage
emocionalmente. Plutão tem a ver com profundidade
e  transformações  profundas.  Além  disso,  mostra
como  você  lida  com  o  poder.  Lua  e  Plutão  em
quadratura  incida  emoções  muito  extremas.  Você  é
emocionalmente  muito  intenso  e  para  você  é  sempre
tudo ou nada. Em especial em termos de sentimentos, já
que para você é amar ou odiar e não existe o caminho do
meio.  Assim,  ou  você  se  entrega  totalmente  a  uma
emoção,  a  um  sentimento,  a  uma  relação  ou  situação
qualquer,  ou  sequer  toma  conhecimento  daquilo,  vira  a
página,  esquece  para  sempre.  Você  deve  até  tomar



cuidado  com  tanta  intensidade  emocional,  já  que  você
pode se tornar alguém um tanto compulsivo ou obsessivo
quando  gosta  de  alguma  coisa  e  também  quando  não
quer  mais.  Você  pode  até  desenvolver  um  lado  mais
agressivo,  violento  e  destrutivo.  Principalmente  quando
algo  não  satisfaz  às  suas  necessidades  emocionais.  A
sensação  é  de  querer  destruir  toda  e  qualquer  ligação
com aquilo  que  não  faz mais  sentido  para  você. E  isso
pode  acontecer  de  forma  mais  agressiva  se  você  não
aprender  a  entender  e  controlar  esses  seus  impulsos
mais destrutivos. Você também pode desenvolver ciúmes
e  possessividade,  já  que  você  precisa  sentir  que  tem o
controle  para  que  tenha  segurança  e  bem  estar
emocional.  Há,  no  fundo,  um medo  de  ser  rejeitado  ou
abandonado  e  por  isso  a  grande  necessidade  de
controlar.  Além  disso,  você  tende  a  associar  as  perdas
com  sensação  de  morte  e  é  importante  aprender  a
controlar  isso  em você,  para  poder  lidar melhor  com as
perdas e dificuldades. Suas reações emocionais  tendem
a ser mais intensas e extremas, algumas vezes um tanto
drásticas. Vale a pena encontrar atividades que ajudem a
controlar  sua  agressividade,  direcionandoa  de  forma
mais  positiva.  Um  caminho  pode  ser  a  prática  de  artes
marciais,  ou  a  meditação,  por  exemplo.  Mas  o  mais
importante de tudo é enxergar que isso existe, até porque
há  o  risco  de  desenvolver  tendências  emocionais  auto
destrutivas,  que  podem  prejudicar  sua  saúde.  É
igualmente  importante  entender  melhor  suas  origens  e
fazer o possível para aceitar sua  família e  integrála em
sua vida.

Mercúrio Trígono Ascendente (orb 7°54')

Mercúrio  mostra  como  você  forma  suas  opiniões  e
tem  a  ver  com  sua  comunicação,  indicando  como
você  se  expressa  intelectualmente.  Seu  Ascendente
mostra como você se comporta e como se mostra ao
mundo.  Tem  a  ver  com  a  forma  como  os  outros
enxergam  você.  Com  Mercúrio  e  Ascendente  em
trígono,  você é muito  comunicativo,  sempre pronto para
conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa.



Isso porque sua cultura geral é algo incrível, já que você
se  interessa  por  múltiplos  assuntos  e  está  sempre
estudando, lendo, conversando e envolvido com qualquer
outra atividade  intelectual que amplie seu conhecimento
e  estimule  sua mente.  Essa  inteligência  ajuda  em  seus
planejamentos pessoais e faz com que passe a  imagem
de  um  intelectual,  de  alguém muito  sábio  e  inteligente.
Sua  flexibilidade é algo muito  presente em sua  imagem
pessoal e faz com que você consiga se ajustar facilmente
a  qualquer  tipo  de  situação,  encarando  o  novo  sempre
com  a mente  aberta  e  com muita  leveza.  Isso  faz  com
que sua  imagem seja sempre de alguém mais  jovem do
que  é  realmente.  Por  conta  disso,  até  fisicamente  você
tende  a  se  manter  sempre  jovem,  mantendo  um  ar  de
leveza  e  alegria,  que  contagia  e  empolga  as  pessoas
com  seus  pensamentos  sempre  mais  otimistas  e
inteligentes.  Inclusive  essa  sua  inteligência  permite
sacadas  interessantes em relação ao que encontra pela
frente,  fazendo  com  que  seja  bem  visto  pelas  pessoas,
principalmente os mais  jovens. Você  também  tem muita
facilidade  em  convencer  as  pessoas  de  suas  idéias,  já
que  você  é  inteligente  e  objetivo  ao  se  colocar,  tendo
bons  argumentos  e  usando  de  comentários  leves  e
sensatos  que  agradam  as  pessoas.  Você  é  um
verdadeiro  relações públicas, alguém que  tem  facilidade
em lidar com as pessoas usando da palavra e também da
escrita, ou seja, sua comunicação é sua grande aliada.

Vênus Sextil Ascendente (orb 1°29')

Vênus  tem  a  ver  com  seus  desejos  e  sentimentos.
Mostra como você se relaciona e o que espera em um
relacionamento.  O  Ascendente  representa  seu
comportamento  e  tem  a  ver  com  como  você  se
mostra às pessoas. Ter Vênus e Ascendente em sextil é
sinal  de  muito  charme  e  elegância,  o  que  está  sempre
presente  em  seu  comportamento.  Beleza,  charme  e
elegância são características  também sempre presentes
em  sua  aparência.  Assim,  basta  olhar  para  você  e
perceber  que  é  alguém  que  cuida  de  si  mesmo  e  da
manutenção  de  seu  visual.  Sua  simpatia  é  algo  que



encanta  as  pessoas  e  você  pode  usar  isso  para
conquistar  pessoas  e  melhorar  seus  relacionamentos
pessoais.  Até  porque  você  é  uma  figura  muito  popular,
alguém que sabe fazer social e manter o alto astral. Por
sinal,  você  pode  ser  o  grande  animador  da  turma  e,
principalmente,  alguém  que  está  sempre  melhorando  o
humor  de  todos.  Isso  porque  seu  otimismo  e  o  bom
humor fazem parte natural de você e é algo que expressa
com muita naturalidade. Seu jeito mais diplomático faz de
você o grande apaziguador dos grupos que  faz parte, o
que  leva  você  a  ser  o  grande  relações  públicas  de
qualquer equipe. Até porque você gosta de viver em um
ambiente onde reine a paz e a harmonia entre todos. Por
isso, tende a ser o grande agente dessa alegria, levando
sempre  uma  palavra  amiga  e  um  cuidado  especial  às
pessoas. Por tudo isso, você atrai bons relacionamentos,
atraindo  sempre  a  pessoa  certa  na  hora  certa,  com  a
promessa de  relações afetivas e pessoais muito  felizes.
Tenha  contato  com  as  artes,  em  especial  coisas  mais
femininas, como moda ou decoração, pois  isso estimula
muito seus sentidos e percepções. Em especial a moda,
pois é algo que pode aplicar para si mesmo, já que gosta
tanto  de  cuidar  de  sua  aparência  e  de  seu  visual.  De
qualquer  forma,  seu  bom  gosto  será  sempre  percebido
em seu jeito de se vestir e de se comportar, sempre com
muita educação e beleza.

Marte Oposição Júpiter (orb 6°48')

Marte  é  o  planeta  da  ação  e  mostra  como  você  se
afirma, como direciona sua energia e como expressa
sua  agressividade.  Júpiter  em  a  ver  com  sua
expansividade, seu otimismo e o quanto de proteção
você  tem. Marte  e  Júpiter  em  oposição  é  indicativo  de
muito exagero. Suas ações em geral são  imprudentes e
precipitadas,  já que sua ansiedade leva você a agir sem
pensar,  com excesso de confiança e sem  foco nenhum.
Isso porque você não tem muita paciência para planejar e
quando  quer  alguma  coisa  simplesmente  parte  para  a
ação. O problema é que você age de acordo com o que
acredita, que nem sempre é de fato o melhor para você.



Além disso, falta determinação suficiente para ir até o fim
quando  as  coisas  se  complicam,  fazendo  com  que
desista facilmente de seus planos e objetivos. Com isso,
você  perde  o  foco  e  muda  de  direção  facilmente,
desperdiçando  tanta  energia  que  tem. O  contrário  pode
acontecer  quando  você  se  torna  fanático  por  alguma
coisa, em especial alguma crença  filosófica ou  religiosa.
Aí você passa agir cegamente baseado no que acredita e
tentando convencer todo mundo de que aquilo é de fato o
melhor  para  todos.  Vale  muito  a  pena  aprender  a  ter
paciência  e,  principalmente,  estudar  com  mais
profundidade  aquilo  que  você  acredita.  É  importante  ter
crenças bem definidas e  ter  certeza de que são de  fato
as melhores para você. Aí sim você pode agir com base
em  suas  crenças  sem  tanta  ansiedade  e  com  mais
controle  e  autoconfiança.  É  fundamental  que  você
aprenda a traçar metas claras e objetivos concretos para
não  se  perder  no meio  do  caminho. Praticar  esportes  é
uma  necessidade  real,  já  que  é  a  melhor  forma  de
extravasar  tanta ansiedade e energia  física. Além disso,
ajuda a incluir disciplina em sua vida e direcionar melhor
sua energia. Cuidado com os excessos e os exageros em
todas  as  áreas  de  sua  vida,  já  que  você  tende  a
desperdício e à extravagância, em especial quando está
inseguro de seu próprio potencial. Por  isso, desenvolver
a autoconfiança sem excessos é fundamental.

Marte Oposição Urano (orb 7°2')

Marte tem a ver com sua energia agressiva e mostra
como  você  lida  com  ela.  Representa  também  sua
iniciativa,  sua  coragem  e  força  de  vontade.  Urano
mostra como exerce sua liberdade e independência e
como  lida  com  as  mudanças  mais  radicais. Marte  e
Urano em oposição é a expressão máxima da ansiedade
e da total falta de paciência. Isso porque há uma grande
necessidade de ser livre e de manter sua independência
absoluta.  Assim,  você  está  sempre  brigando  para  fazer
valer  sua  vontade  e  seus  desejos.  Em  especial  o  que
leva você à  liberdade plena e  total. Você não consegue
se sentir preso ou amarrado em alguma situação ou em



alguém. Só que muitas vezes impõe à força sua vontade,
o  que  gera  brigas  e  discussões  constantes.  Até  porque
muitas  vezes  você  acha  que  são  os  outros  que  não
deixam  você  ser  livre  ou  que  impedem  a  conquista  de
seus desejos. Pense mais sobre isso e perceba que pode
ser você que nunca se satisfaz. Até porque você tende a
estar  sempre  insatisfeito  com  o  que  tem,  sempre
querendo  mais.  Sua  irritabilidade  é  muito  evidente  e
muitas  vezes  basta  ser  contrariado  para  explodir  e
expressar  sua  raiva  e  agressividade.  Você  não  suporta
rotina e por isso deve preferir as atividades que permitam
mais  flexibilidade.  Mas  é  bom  se  impor  um  pouco  de
regras,  caso  contrário  quem  domina  é  a  instabilidade,
fazendo com que você pule sempre de galho em galho e
não se fixe em nada nem em ninguém. Sua teimosia faz
com  que  queira  satisfazer  suas  vontades  a  todo  custo,
ainda que preciso  impor à  força o que quer. Até porque
seus desejos são urgentes e  toda vez que não atinge o
prazer  fica  irritado  e  ainda  mais  ansioso.  Cuidado  com
suas  ações  precipitadas  que  podem  gerar  rompimentos
definitivos  e  trazer  alguns  problemas.  Além  disso,
cuidado com a imprudência que pode provocar acidentes
ao longo da vida. Até porque você não tem muita noção
do perigo e até gosta de se arriscar, para saber quais são
seus  limites.  Por  sinal,  o  ideal  é  descobrir  que  não  há
limites. É muito  importante gastar sua energia. Portanto,
pratique  esportes.  De  vez  em  quando  vá  ao  parque  e
ande  na montanha  russa  para  viver  positivamente  esse
frio na barriga que tanto te faz bem.

Júpiter Conjunção Urano (orb 0°14')

Júpiter  representa  seus  valores  éticos,  morais  e
filosóficos. Mostra como é seu crescimento pessoal e
o quanto de sorte você tem. Urano tem a ver com os
imprevistos  e  as  mudanças  bruscas  e  mostra  como
você  exerce  sua  liberdade.  Ter  Júpiter  e  Urano  em
conjunção mostra uma intensa necessidade de ser livre e
independente.  Você  está  o  tempo  todo  querendo  se
libertar  de  tudo  e  de  todos  e,  com  certeza,  a
independência é uma das coisas que você mais valoriza



em qualquer pessoa. Isso pode gerar muita ansiedade e
impaciência,  já que você não suporta se sentir preso ou
seguir qualquer rotina. Pode até haver um certo excesso
nesta  busca  por  liberdade,  já  que  você  quer  ser  livre  a
todo  custo.  A  busca  por  conhecimento  também  é  algo
sempre presente e faz com que esteja sempre estudando
algo  diferente.  Até  porque  sua  curiosidade  é  imensa  e
leva  você  a  conhecer  coisas  variadas  e  diferentes  o
tempo todo. Por sinal, você gosta da novidade e de tudo
que  é moderno.  Isso  vale  para  suas  crenças  e  valores,
incluindo  religião.  Você  sempre  segue  alguma  crença
mais moderna e algo fora do comum. Seu otimismo e sua
alegria de viver fazem com que esteja sempre confiando
na  vida  e  tendo  fé  de  que  as  coisas  sempre  vão  dar
certo.  Isso  faz  com  que  se  arrisque  e  seja  sempre
ousado.  E  como  você  confia  na  sorte,  sempre  acaba
contando  com  ela,  que  sempre  sorri  para  você.  Seu
pensamento  positivo  e  seu  alto  astral  contagiam  e  até
empolgam as outras pessoas. Ter suas próprias crenças
e valores é fundamental e você briga por essa liberdade.
Luta  também  para  aprender  o  que  quiser  e  expressar
livremente  seu  conhecimento,  falando  o  que  quer.  Você
pode  participar  de  grupos  que  tenham  algum
envolvimento  político  em  busca  de  reformas  sociais  e
novidades  para  todos.  Até  porque  você  pode  ser  um
rebelde por natureza, sempre lutando contra os valores já
estabelecidos. E  faz  isso muito melhor quando encontra
um grupo para compartilhar o que acredita.

Júpiter Quadratura Ascendente (orb 3°18')

Júpiter, que era chamado pelos antigos de “o grande
benéfico” é o planeta da sorte e da proteção. Mostra
justamente o quanto de sorte você tem e seu grau de
confiança  e  fé  na  vida.  O  Ascendente  é  o  seu
comportamento.  Tem  a  ver  com  sua  aparência  e  a
forma  como  o  mundo  enxerga  você.  Com  Júpiter  e
Ascendente  em  quadratura,  você  é  um  exagerado  por
natureza. Há  um excesso  de  confiança  em  si mesmo  e
em  seu  potencial,  fazendo  com  que  em  geral  se
superestime ou superestime a vida e as pessoas. É claro



que sua fé e a grande confiança de que as coisas fluem e
vão dar certo ajuda em suas realizações, mas é preciso
limites  para  não  se  empolgar  demais.  Por  sinal,  você  é
um exagerado em tudo que faz e isso fica muito claro em
seu comportamento sempre  tão extravagante, que pode
até ser um tanto excessivo.  Isso pode se refletir em sua
aparência e  você deve  tomar  cuidado até  com seu  jeito
de se vestir, para não exagerar na produção em nome de
querer  aparecer  demais.  Atenção  também  à  sua
alimentação,  já que você pode ter problemas com peso.
Isso porque em geral seus exageros se refletem em seu
corpo  e  a  alimentação  pode  gerar  sobrepeso  ou  outros
problemas  ligados aos excessos. Você deve ter atenção
especial  ao  fígado  e  ao  colesterol.  Lembrese  que  nem
sempre é preciso  tanta pompa e circunstância para que
você  seja  notado.  Muitas  vezes  a  simplicidade  é  sua
melhor alternativa. Por isso, aprenda a maneirar e ser um
pouco  mais  comedido  em  tudo  que  faz.  Além  disso,
aprenda a manter o foco e ser menos disperso, pois isso
dificulta  muito  suas  ações  e  realizações.  A  grande
questão  é  que  você  pensa  grande,  sonha  alto,  quer
muitas  coisas grandiosas ao mesmo  tempo. Só que até
por  querer muita  coisa  e  esperar  altos  resultados,  pode
perder totalmente o foco e não fazer nada concreto para
que  as  coisas  aconteçam.  Assim,  deixe  sempre  pelo
menos  um  dos  seus  pés  no  chão  e  faça  sua  parte.  Aí
sim, conte com a sorte e espere a coisa acontecer.

Saturno Sextil Netuno (orb 0°34')

Saturno  mostra  como  você  lida  com  suas
responsabilidades.  Representa  suas  tradições  e
indica quais são seus limites. Netuno tem a ver com
sua intuição e sua espiritualidade. Mostra como você
lida  com  sua  sensibilidade.  Saturno  e  Netuno
demoram algum tempo para fazer aspecto entre eles
e por isso seus significados são compartilhados com
toda  uma  geração.  Com  Saturno  e  Netuno  em  sextil,
você  tem muita  facilidade em realizar seus sonhos.  Isso
porque você consegue colocar em prática  tudo que sua
imaginação  fantasia,  pois  tem  muita  habilidade  em



materializar  o  que  é  abstrato,  dando  forma  a  sonhos  e
fantasias.  Tanta  percepção  e  intuição  aliada  à
materialização disso confere dons artísticos incríveis, em
especial  para  o  que  precisa  de  formas mais  concretas.
Você  pode  fazer  esculturas  e  artesanato,  por  exemplo,
como  uma  forma  de materializar  algo  que  está  em  sua
imaginação  e  que  dura  para  sempre.  Até  para  reforçar
sua  disciplina  e  a  capacidade  de  manter  o  foco  e  a
concentração por muito  tempo. Quando sua  imaginação
está focada em alguma coisa, você consegue se manter
naquilo por horas a  fio, se envolvendo por completo em
um projeto pelo tempo que for necessário sem perder sua
concentração e sem se tornar rígido por isso. Um grande
dom  é  saber  fazer  planos  concretos  em  segredo,
evitando  interferências  alheias  em  seus  projetos,  o  que
geralmente leva à realização plena de seus sonhos. Pelo
menos  do  que  está  ao  seu  alcance.  E  como  não  há
excesso de idealização, tende a ficar satisfeito com seus
resultados.  Você  é  capaz  de  compreender  quem  é
responsável. Assim, releva e perdoa deslizes dos outros
desde que perceba que ao menos foi feito tudo que podia
ser  feito. Em outras palavras,  você compreende o outro
desde que ele tenha sido responsável no cumprimento de
suas  obrigações  e  tenha  ao  menos  tentado  fazer  com
que  tudo  desse  certo.  É  exatamente  o  que  faz  consigo
mesmo e por isso espera isso do outro.

Saturno Conjunção Plutão (orb 1°53')

Saturno tem a ver com seus limites. Indica como lida
com suas responsabilidades e o quanto de estrutura
você  tem.  Plutão  representa  suas  forças  mais
profundas  e  mostra  como  lida  com  suas
transformações.  Saturno  e  Plutão  têm  a  ver  com
controle  e  rigidez  e  como  demoram  a  fazer  um
aspecto,  seus  significados  são  compartilhados  com
outras  pessoas  que  nascem  na  mesma  geração.
Saturno  e  Plutão  em  conjunção  têm  a  ver  com  muito
controle  e  rigidez.  Você  tende  a  viver  dominado  por
alguns  medos  ou  tensões  que  fazem  com  que  esteja
sempre alerta. Não é à toa, já que esta conjunção mostra



que  você  faz  parte  de  uma  geração  que  de  alguma
maneira  entrou  em  contato  com  dificuldades  e  medos
coletivos. Mas é preciso separar o que é seu e o que é
coletivo  para  não  viver  em  função  disso.  De  qualquer
forma,  sua  força,  sua  coragem  e  sua  resistência  são
incomparáveis  e  você  é  capaz  de  suportar  qualquer
privação ou dificuldade. Em especial se for em nome de
algo maior e mais importante para você. Sua paciência e
persistência também ajudam a lidar com os obstáculos e
superálos por completo. Você encara desafios e lida com
dificuldades  numa  boa.  Até  descobre  sua  força  e
coragem nestes momentos mais difíceis. Saiba que sua
capacidade  de  regeneração  também  pode  ser  levada  à
outras  pessoas,  ajudando  que  o mundo  viva melhor  as
transformações.  Você  pode  se  interessar  por  alta
tecnologia, medicina ou psicologia, até por fazer parte de
uma  geração  que  vive  marcos  importantes  nestes
assuntos.  Vale  a  pena  se  envolver  nisso,  mesmo  que
como  um  estudo.  Você  tende  a  causar  fortes  impactos
nas pessoas, pois sua força é absoluta e sua incessante
busca  por  poder  faz  com  que  esteja  sempre  muito
empenhado em seus projetos pessoais. Você pode até se
tornar  um  compulsivo  quando  quer muito  alguma  coisa,
fazendo o possível e o impossível para chegar no topo.

Urano Quadratura Ascendente (orb 3°4')

Urano  é  o  planeta  da  liberdade.  Mostra  como  você
exerce  sua  individualidade  e  como  lida  com  as
mudanças mais bruscas em sua vida. O Ascendente
mostra  sua  postura  pessoal,  seu  comportamento  e
suas atitudes. Tem a ver com a forma como você vê o
mundo  e  como  o  mundo  vê  você.  Ter  Urano  em
quadratura  ao  Ascendente  é  sinal  de  muita  ansiedade.
Você  quer  ser  livre  e  independente  a  todo  custo  e  isso
gera  grande  dificuldade  de  se  envolver  e  se  relacionar
com as pessoas. Isso porque você não suporta se sentir
preso  e  quer  ser  livre  para  fazer  o  que  bem  entender.
Você pode até se tornar um rebelde sem causa, alguém
que faz tudo que faz apenas para ser diferente do senso
comum. O fato é que você quer fazer tudo à sua maneira,



não  aceitando  ordens  ou  amarras.  Você  pode  até  se
sentir  alguém  diferente  do  resto  do  mundo,  o  que
também pode gerar alguma revolta. Outra sensação que
pode estar presente é a de sentir que sua vida é cheia de
imprevistos  e  acontecimentos  inesperados  que  levam
você  a  constantes  mudanças.  Ao  invés  de  sofrer  por
causa disso ou se revoltar, vale a pena encarar de frente
e  perceber  se  não  é  você  mesmo  que  atrai  algumas
dessas mudanças. Isso porque no fundo você não gosta
de  ser  um  tipo  normal  nem  de  que  sua  vida  seja  uma
rotina  tranqüila.  Assim,  acaba  se  envolvendo  em
situações que trazem alterações constantes para manter
se  na  vida  como  se  ela  fosse  uma  grande  aventura.
Tenha atividades diferentes do comum como uma  forma
de  aliviar  tanta  ansiedade.  Vá  em  parques  que  tenham
montanhas  russas  e  outros  brinquedos desse  tipo,  para
viver de forma positiva essa vontade  inconsciente de ter
sempre  um  frio  na  barriga  diante  do  desconhecido.
Aprenda  a  se  relacionar  sem  medo  de  perder  sua
liberdade,  envolvendose  mais  com  as  pessoas.  Até
porque  enquanto  não  se  dispor  a  sacrificar  algumas  de
suas  vontades  e  necessidades  pessoais,  dificilmente
conseguirá  se  manter  em  um  relacionamento,  seja  ele
afetivo, social ou profissional.

Netuno Sextil Plutão (orb 1°19')

Netuno é o planeta da espiritualidade e mostra como
você  lida  com  ela.  Representa  também  sua
sensibilidade  e  sua  intuição.  Plutão  tem  a  ver  com
profundidade e intensidade e mostra como você lida
com as grandes transformações. Netuno e Plutão só
fazem  aspecto  entre  eles  a  cada  muitos  anos  e  por
isso estes efeitos são comuns a muitas pessoas que
nasceram na mesma época que você. Com Netuno  e
Plutão  em  sextil,  você  faz  parte  de  uma  geração  que
busca ativamente a evolução coletiva. Há uma sensação
em você  e  nas  outras  pessoas  que  compartilham deste
aspecto  de  que  você  pode  fazer  sua  parte  para  que  o
mundo  como  um  todo  possa  melhorar.  Você  pode  se
sentir até um privilegiado, alguém que tem sorte por fazer



parte deste momento no planeta Terra. Isso faz com que
queira  compartilhar  seus  sentimentos  de  amor  e
compaixão com o mundo, fazendo o possível para plantar
boas  sementes  e  fazer  o  melhor  pelo  bem  de  toda  a
humanidade.  Sua  intuição  é  profunda  e  ajuda  a  captar
desejos  coletivos,  o  que  facilita  essa  sua  busca  por
soluções  para  todos.  Você  tende  a  ter  muita  facilidade
para  lidar com os assuntos  ligados ao oculto, ao mundo
místico  e  as  religiões.  Há  também  facilidade  para  lidar
com  tecnologias  e  ciências  em  geral.  Isso  porque  você
faz  parte  de  uma  geração  na  qual  tudo  isso  é  muito
natural e muitos compartilham isso com você. Vale até a
pena estar perto destas pessoas para criar uma rede que
possa  fazer  o  bem de  forma mais  ampla  e  direcionada.
De qualquer  forma,  fazer parte de  instituições e projetos
sociais  que  tenham  uma  causa  social  em  nome  da
coletividade  é  algo  que  faz  muito  bem  a  você.  Sua
sensibilidade  também  ajuda  muito  a  lidar  com  grandes
mudanças  e  a  encarar  desafios,  transformandoos
sempre  em  oportunidades  de  crescimento.  Até  porque
você sempre sabe que o sofrimento e a dificuldade levam
a algo mais profundo e que tudo tem um sentido na vida.

Ascendente Quadratura Meio do Céu (orb

5°52')

O Ascendente é seu comportamento. É a forma como
você se mostra ao mundo e como o mundo vê você.
O  Meio  do  Céu  mostra  onde  você  quer  chegar.
Representa  seus  objetivos  de  vida  e  tem  a  ver  com
sua carreira. Pela própria configuração do mapa, é bem
comum que alguém tenha Ascendente e Meio do Céu em
quadratura e  isso  indica que seu comportamento muitas
vezes  vai  contra  aquilo  que  você  deseja  ser,  ou  onde
deseja chegar. É  importante que você aprenda a ajustar
as  características  do  signo  do Ascendente  com  o  signo
do Meio do Céu, buscando o que ambos têm em comum.
Quando você consegue fazer isso, sua vida tende a fluir
e  você  conquista  seus  objetivos  com  mais  facilidade.
Seja  como  for,  a  quadratura  também  é  sempre  um



desafio construtivo, uma tensão que mostra o que precisa
ser melhorado  ou  integrado  para  viver melhor.  No  caso
dos  seus  objetivos  de  vida,  representados  entre muitos
outros  pontos  do  mapa  pelo  seu  Meio  do  Céu,
fundamental que você conheça e utilize bem os recursos
trazidos  pelo  seu  Ascendente  para  conseguir  o  que
deseja.  Para  a  carreira,  quanto  mais  integrar  as
qualidades do seu Ascendente, melhor desenvolverá seu
papel  não  apenas  na  profissão, mas  também perante  o
mundo.  E  como  Ascendente  também  trata  da  sua
imagem  pessoal,  enquanto  o  Meio  do  Céu  fala  da  sua
imagem  pública,  é  importante  alinhar  direitinho  o  que
você  mostra  para  o  mundo  com  o  que  de  fato  deseja
mostrar.  Feito  isso,  você  chega  onde  quer  e  o  sucesso
pode chegar mais fácil até você.
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